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RESUMO 

No Brasil, os movimentos que lutam por uma sociedade sem manicômios e pelos 

direitos dos sujeitos em sofrimento psíquico ganham espaço no cenário nacional numa 

época de ditadura militar. À família, antes alheia ao convívio e tratamento do familiar 

em sofrimento psíquico, é confiado um lugar de cuidadora no cenário contemporâneo de 

assistência ao sujeito em sofrimento psíquico. E este é incluído numa rede integrada de 

corresponsabilização de cuidados que visa sua inserção na sociedade e reabilitação 

psicossocial. Essa pesquisa tem como objetivo acompanhar o processo de produção de 

cuidado de um familiar de sujeitos em sofrimento psíquico em meio aos traçados de seu 

percurso na Luta Antimanicomial. O familiar em questão é Iracema Vieira Polidoro, 

presidente da Associação de Saúde Mental Juliano Moreira (APACOJUM) e 

representante nacional dos familiares dos usuários dos serviços de saúde mental. 

Iracema é militante no Movimento da Luta Antimanicomial desde os anos 70 e possui 

um papel ativo na Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica, que está atrelada ao 

Conselho Nacional de Saúde em Brasília. Como o convívio e o cuidado ao sujeito em 

sofrimento psíquico podem desterritorializar a família, a necessidade do cuidado ao 

grupo familiar é evidenciada. No entanto, mesmo com o trabalho de matriciamento 

entre as equipes de saúde mental e atenção primária, o cuidado à família do sujeito em 

sofrimento psíquico ainda é incipiente, o que pode ser evidenciado pelos escassos 

relatos de experiências encontradas na literatura sobre a assistência oferecida aos 

familiares nos serviços de saúde mental. Cabe destacar que não há visões de família e 

cuidado consideradas únicas e apropriadas. O que existe é um conhecimento produzido 

sobre família e cuidado, e não conceitos fechados. Nessa pesquisa buscamos 

articulações teóricas com autores tais como Boff, Foucault, Szymanski, Deleuze, 

Guattari, dentre outros. Com inspirações no método cartográfico, realizamos encontros 

e conversas como intercessores no intuito de criarmos caminhos para habitarmos o 

território existencial de militância de Iracema Polidoro na Luta Antimanicomial e 

acompanharmos como o cuidado se constitui e se expressa na relação de Iracema com 

ela mesma, na família, na APACOJUM e em sua trajetória no Movimento da Luta 

Antimanicomial. As conversas com Iracema desenharam essa cartografia. E percebemos 

que a qualidade das relações afetivas familiares, o movimento de afetar e ser afetado, 

engajamento, articulações políticas e as mobilizações coletivas podem produzir cuidado 

e saúde mental para além das particularidades de uma família. 

Palavras-chave: Cuidado. Família. Iracema Polidoro. Luta Antimanicomial. 



 
 

ABSTRACT 

In Brazil, social movements which militate against psychiatric hospitals, as well as for 

the rights of individuals with psychic suffering, have gained recognition in Brazilian‘s 

national context during the country‘s military dictatorship. Previously extraneous to 

acquaintanceship and treatment of the family member with psychic suffering, the family 

is now given a role of caregiver in the contemporary context of social assistance to 

individuals with psychic suffering.  The latter is now inserted in an integrated net of 

care accountability that aims at the individual‘s social insertion, and at its psychological 

and social rehabilitation. This research aims at observing a family member‘s caretaking 

process of an individual with psychic suffering along with the former‘s story in the anti-

psychiatric hospitals militancy. The referred family member is Iracema Vieira Polidoro, 

chairwoman of the Mental Health Association Juliano Moreira (APACOJUM) and 

national spokeswoman for the mental health service user‘s family members. Iracema 

militates against psychiatric hospitals since the 1970‘s and plays an active role on the 

National Commission for Psychiatric Reform, attached to the National Health Council 

in Brasilia. Since acquaintanceship and caretaking of an individual with psychic 

suffering may disorganize its family, the need for care for this group is evident. Despite 

the centralized and integrated organization of the mental health and primary care teams, 

caretaking of family members is still incipient, which is verified by the scarce 

descriptions found in academic literature of assistance to family members in mental 

health services. It is worth mentioning that there are no closed family and caretaking 

definitions considered as unique or appropriated, but there only is constructed 

knowledge about family and caretaking. This research seeks to make theoretical 

relations with authors such as Boff, Foucault, Szymanski, Deleuze, Guattari, and others. 

Inspired by the cartographical method, meetings and discussions have been made in 

order to make ways to occupy the existential territory of Iracema Polidoros‘s militancy 

and to observing how caretaking is established and expressed in Iracema‘s relationship 

with herself, her family, APACOJUM and her story in militancy.  It has been found out 

that the affective family relationships, being affected and affecting, engagement, 

political articulations and collective mobilization may produce caretaking and mental 

health beyond one‘s family‘s peculiarities.  

Key-words: Caretaking. Family. Iracema Polidoro. Anti-psychiatric hospitals 

militancy. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a desinstitucionalização da loucura surge na segunda metade dos anos 

1980 no contexto da Reforma Psiquiátrica. Esse período se caracteriza pela concretização 

de encontros, conferências e congressos que debatem e criticam as práticas assistenciais do 

modelo asilar e do saber psiquiátrico que segregam, cronificam e estigmatizam o sujeito 

em sofrimento psíquico. Há, também, o questionamento do processo de mercantilização da 

loucura e da privatização da saúde, e os movimentos que lutam por uma sociedade sem 

manicômios e pelos direitos dos pacientes psiquiátricos ganham espaço no cenário 

nacional (Amarante, 1995/2003). 

A aspiração de construir uma nova concepção de modelo assistencial e políticas 

públicas de saúde mental segue seu curso. Há uma mudança de paradigma, a atenção ao 

sofrimento psíquico se desloca para o cuidado ao ser humano que é afetado pelo 

sofrimento psíquico. O artigo 2º da lei federal 10.216, sancionada em 2001, profere, entre 

outros direitos, que o sujeito em sofrimento psíquico deve ter acesso ao melhor tratamento 

no sistema de saúde (...) além de ser tratado com humanidade, respeito (...) e alcançar sua 

recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.  

A partir desse momento, a reforma da assistência à saúde mental brasileira adquire 

um novo quadro, advêm a redução dos leitos psiquiátricos e a expansão de serviços abertos 

substitutivos na comunidade. A família, antes alheia ao convívio e tratamento do familiar 

em sofrimento psíquico, assume um lugar no cenário contemporâneo de cuidado e 

assistência ao sujeito em sofrimento psíquico, e este é incluído numa rede integrada de 

corresponsabilização de cuidados que visa sua inserção na sociedade e reabilitação 

psicossocial.  

Diante desse novo contexto, o questionamento a respeito de como a família recebe 

esse sujeito em sofrimento psíquico e como se encontra (des)preparada para esse cuidado 

faz-se imprescindível. De acordo com Oliveira (2001, p. 147), nem sempre, a família que 

convive com um familiar portador de doença mental consegue cuidá-lo. A situação de 

recusa do cuidado ao familiar em sofrimento psíquico também pode advir como reflexo do 

medo da perda de estabilidade emocional e estrutural que supostamente a família oferece, 

gerando sentimentos de rejeição e exclusão.  

Colvero et al. (2004), Estevam et al. (2011), Rosa (2003) e Oliveira (2001) 

assinalam que a convivência com o sujeito em sofrimento psíquico apresenta algumas 

dificuldades, muitas vezes é considerada complexa por parecer uma tarefa sem fim e, por 
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isso, pode gerar sobrecarga familiar ao afetar a rotina, a saúde física e emocional, a vida 

social, financeira e o desempenho profissional da família cuidadora. 

Como o convívio e o cuidado ao sujeito em sofrimento psíquico podem 

desterritorializar a família em linhas de fuga que podem impedir a produção/invenção de 

novos modos de produzir cuidado e ser família, a necessidade do cuidado ao grupo familiar 

é evidenciada. No entanto, segundo Albuquerque, Souza, Monte e Martiniano (2007, p. 

1141) a família se depara com os modelos substitutivos em saúde mental ainda em 

adaptação às propostas da nova política assistencial psiquiátrica, o que gera dificuldades 

no fornecimento de um apoio adequado aos familiares e aos próprios doentes mentais. O 

que pode ser evidenciado pelos escassos relatos de experiências encontradas na literatura 

sobre a assistência oferecida aos grupos de familiares nos serviços de saúde mental.  

Ou seja, o acolhimento à família ainda é incipiente e há lacunas na literatura a 

respeito de como a família constrói o cuidado e se organiza para efetuar seu próprio 

cuidado enquanto cuidadora do sujeito em sofrimento psíquico. O movimento desse 

trabalho se faz ao problematizar como o cuidado se constitui e se expressa na família no 

contexto da Reforma Psiquiátrica/Luta Antimanicomial e como as relações afetivas 

familiares podem gerar saúde mental e cuidado para além das particularidades de um grupo 

familiar e suscitar participação num coletivo mais amplo.  

Com inspirações no método cartográfico, esta pesquisa propõe acompanhar o 

processo de produção de cuidado de um familiar de sujeitos em sofrimento psíquico e seu 

engajamento nos processos de construção da Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial. 

O familiar em questão é Iracema Vieira Polidoro, presidente da Associação de Saúde 

Mental Juliano Moreira (APACOJUM) e representante nacional dos familiares dos 

usuários dos serviços de saúde mental. Iracema é interlocutora do Movimento da Luta 

Antimanicomial desde o final dos anos 70 e possui um papel ativo na Comissão Nacional 

de Reforma Psiquiátrica. 

Foram realizados encontros com a familiar, e seus fluxos compartilhados nos 

relatos desta pesquisa na tentativa de traçar/percorrer/descobrir/inventar os caminhos de 

produção e expressão do cuidado, problematizando como o cuidado se constitui e se 

expressa na relação de Iracema com ela mesma e na família (vinculando à questão de como 

a família se organizou para cuidar de si mesma em meio ao sofrimento psíquico de uma tia 

internada na Colônia Juliano Moreira no Rio de Janeiro, antes do processo de 

desinstitucionalização da loucura e a convivência com o marido alcoolista, com posterior 

diagnóstico de esquizofrenia e o processo de desencadeamento de Alzheimer). Além de 
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assinalar como suas relações afetivas familiares puderam gerar saúde mental e cuidado 

para além das particularidades de seu grupo familiar e suscitar participação em outros 

espaços coletivos: como na APACOJUM e no Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial, em espaços de micropolíticas e macropolíticas. Além de questionar como 

as famílias e os profissionais que atuam nos serviços de saúde podem colaborar para 

devires-cuidado que libertem a produção de subjetividade e os movimentos de desejo dos 

sujeitos. 

A partir do que foi problematizado acima, é possível pensar os movimentos de 

territorialização, desterritorialização e reterritorialização de Iracema, dos anos 70 aos dias 

atuais, num processo de construção da Luta Antimanicomial e das ações políticas, 

reivindicatórias, propositivas e transformadoras de seu processo de construção de 

subjetividade e do cuidado de si e com os outros. O compartilhamento das falas que 

perpassaram esses encontros-movimentos e análise seguirão nos modos da perspectiva 

cartográfica, em construção contínua, movimentando as pistas que nos propõe acompanhar 

processos e habitar um território existencial. Ao reconhecer o absurdo das práticas de 

cuidado desumanas, Iracema reflete e produz novas formas de cuidado através de sua 

militância. Esta pesquisa possui a motivação de pensar um cuidado voltado para condições 

mais humanas e dignas. 

Para a construção/invenção/criação desta pesquisa, alguns autores nos inspiraram 

em vários momentos desse caminhar. Para nos ajudar a criar linhas de pensamentos para o 

cuidado, teremos algumas contribuições/construções, tais como: Boff, Pinheiro, Merhy, 

Ayres, Ariès, Cooper, Szymanski, Amarante, Vasconcelos, Passos, Melo, Rolnik, Deleuze 

e Guattari. 

Na tentativa de articular temas como família, reforma psiquiátrica, Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial e sujeito em sofrimento psíquico, o termo cuidado 

perpassará por todo o desenvolvimento desse trabalho, num contínuo de transversalidade. 

Cabe salientar, que em momento algum esse termo ―cuidado‖ será utilizado com conotação 

de periculosidade, como se a interação com o sujeito em sofrimento psíquico demandasse 

algum temor ou mesmo a necessidade de um distanciamento seguro. 

De acordo com o Relatório de Gestão 2007-2010 do Ministério da Saúde (2011a, p. 

9) as necessidades em saúde mental cresceram e se complexificaram, exigindo uma 

permanente atualização e diversificação das formas de mobilização e articulação política, 

de gestão, e de construção de estratégias inovadoras de cuidado.   
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Diante desse quadro, traçar modos de invenção do cuidado da/na família no 

contexto da Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial pode ser importante para a 

construção de novos conhecimentos sobre as estratégias utilizadas para reestruturação e 

superação das crises; e mapeamento das demandas que impossibilitam o cuidado eficiente 

de si mesma e que interferem qualitativamente no cuidado oferecido ao familiar em 

sofrimento psíquico, desencadeando internações que poderiam ser evitadas. Além de 

produzir conhecimentos que possibilitam aos profissionais dos serviços de saúde mental e 

Unidades Básicas de Saúde: acolher a família em sofrimento de modo mais humanizado; 

criar conjuntamente condições para diminuir a sobrecarga gerada no cuidado ao familiar 

em sofrimento psíquico; e potencializar o empoderamento e a autonomia da família na 

produção do cuidado e saúde mental de seus membros, estimulando a participação em 

contextos mais amplos de lutas sociais e produção de políticas públicas. 

Compreender como a família constrói o cuidado e se inventa para cuidar de si 

mesma e do sujeito em sofrimento psíquico e acompanhar o percurso da participação 

familiar no Movimento de Luta Antimanicomial contribui, também, para pensarmos os 

rumos da efetivação e construção dos princípios e diretrizes da Reforma Psiquiátrica 

brasileira. Como, por exemplo, debatidos nos Encontros Nacionais de Usuários e 

Familiares do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial e nas Conferências de Saúde, 

como a IV Conferência de Saúde Mental no ano de 2010, que fornecem elementos para a 

construção de políticas públicas intersetoriais eficientes e condizentes com as necessidades 

da família do sujeito em sofrimento psíquico na realização do cuidado e concretização da 

desinstitucionalização da loucura e das práticas de assistência à saúde em liberdade. 

Esta pesquisa se faz ao acompanhar os movimentos da familiar Iracema, seu devir-

militante da Luta Antimanicomial, e seus movimentos por dentro do Movimento Nacional 

da Luta Antimanicomial. Numa perspectiva em que acompanhar processos é também 

colocar-se em movimento. Nessa pesquisa, caminhamos movimentando lembranças, 

memórias, saberes, histórias em conversas com Iracema Polidoro. 

Por uma perspectiva de movimento, a aprendiz-cartógrafa se colocou em 

movimento, mais do que deslocamentos ao percorrer trajetos geográficos nas viagens de 

Minas-Rio, mais do que o movimento dos encontros, da casa, associação, há o movimento 

do próprio devir-pesquisador, devir-cartógrafo. Nesses processos, a aprendiz-cartógrafa 

percorre trajetos físicos, emocionais, psicossociais e se deixa afetar por todas as 

intensidades de forças nessa produção de cuidado da própria pesquisa. E percebe a 

produção de deslocamentos subjetivos, deslocamento da própria aprendiz-cartógrafa para 
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ocupar outros territórios existenciais. Há um devir-outro e movimentos de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização da aprendiz-cartógrafa, que se percebe sempre no 

meio, já sendo Outra.  
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1. CONSTRU(INDO) UMA COLCHA DE RETALHOS DE CUIDADO 

 

No segundo capítulo de História da sexualidade – 3: Cuidado de si, Foucault 

(1984/2011) apresenta um tema amplamente difundido na cultura grega, sob o título A 

cultura de si. Segundo o autor, a cultura de si pode ser caracterizada pelo fato de que a arte 

da existência – a techne tou biou sob as suas diferentes formas – nela se encontra 

dominada pelo princípio segundo o qual é preciso “ter cuidados consigo”; é esse 

princípio do cuidado de si que fundamenta a sua necessidade, comanda o seu 

desenvolvimento e organiza sua prática (p. 49).   

Foucault (1984/2011) expõe que o cuidado de si ganhou um alcance muito geral, 

tomou a forma de uma atitude, um modo de se comportar e viver. Desenvolveu-se em 

procedimentos e receitas que eram concebidas, aperfeiçoadas e ensinadas. O cuidado de si 

constituiu uma prática social, dando lugar a relações interindividuais, estabelecendo trocas, 

comunicações e instituições. 

O desenvolvimento da arte de viver sob o signo do cuidado de si foi um imperativo 

em diversas doutrinas filosóficas. Sendo a própria filosofia considerada como um exercício 

permanente dos cuidados de si para os epicuristas. Em vários momentos do texto, Foucault 

(1984/2011) destaca as considerações de Sêneca para a produção do cuidado de si, tais 

como a demanda de que não se perca tempo e nem se poupe esforços para formar-se e 

transformar-se continuamente, numa aprendizagem para a vida inteira, num movimento de 

construção de uma ética do domínio de ―pertencer a si‖.  Mas fala também da importância 

das conversas com um amigo ou guia e a solicitação de conselhos, que seria relevante, 

inclusive, para o preceptor, uma vez que também os reatualizariam para si.  

Ter tempo para voltar-se para si, ocupar-se de si como um labor, cuidar da alma e 

do corpo, reservar um momento para fazer um exame sob suas condutas, colocar diante de 

si o conjunto da vida transcorrida, fazer atividades físicas, regimes de saúde, meditações, 

leituras etc. Essas e outras atividades em torno dos cuidados consigo não constituem 

necessariamente um exercício da solidão, mas envolvem a comunicação com outrem, 

tornando-se uma prática social apoiada em diversas relações de parentesco, amizade ou de 

obrigação, que comporta a possibilidade de uma experiência em comum, um jogo de trocas 

com o outro, preocupações, obrigações e solidariedade com um doente ou ferido (Foucault, 

1984/2011). 
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Deleuze (1992/2008) diz que encontrou um conceito de Outrem como não sendo 

nem um objeto e nem um sujeito (um outro sujeito), mas como sendo a expressão de um 

mundo possível (p. 184). Nessa mesma obra, ao falar de Foucault, ressalta que o autor 

atribui o primeiro movimento de subjetivação aos gregos, pelo menos no Ocidente, ao 

delinear que, ao se tornar livre, o homem supõe que precisa ser ―senhor de si mesmo‖, caso 

almeje ser capaz de governar os outros. E também comenta o interesse de Foucault pelo 

cristianismo, no qual a regra não será mais o domínio de si. Em muitas formações sociais 

não são os senhores, mas antes os excluídos sociais que constituem focos de subjetivação: 

por exemplo, o escravo libertado que se queixa de ter perdido todo estatuto social na 

ordem estabelecida, e que estará na origem de novos poderes (p. 185). E destaca o quanto 

a queixa tem importância poética, histórica e social por permitir a expressão de um 

movimento de subjetivação. 

Ao falar sobre a ética do cuidado de si como prática da liberdade numa entrevista a 

H. Becker, R. Fornet-Betancourt e A. Gomez-Muller em janeiro de 1984, Foucault destaca:  

O cuidado de si constitui, no mundo greco-romano, o modo pelo qual a 

liberdade individual – ou a liberdade cívica, até certo ponto – foi pensada 

como ética. Se se considerar toda uma série de textos desde os primeiros 

diálogos platônicos até os grandes textos do estoicismo tardio – Epícteto, 

Marco Aurélio... –, ver-se á que esse tema do cuidado de si atravessou 

verdadeiramente todo o pensamento moral. É interessante ver que, pelo 

contrário, em nossas sociedades, a partir de um certo momento – e é 

muito difícil saber quando isso aconteceu –, o cuidado de si se tornou 

alguma coisa um tanto suspeita. Ocupar-se de si foi, a partir de um certo 

momento, denunciado de boa vontade como uma forma de amor a si 

mesmo, uma forma de egoísmo ou de interesse individual em contradição 

com o interesse que é necessário ter em relação aos outros ou com o 

necessário sacrifício de si mesmo. Tudo isso ocorreu durante o 

cristianismo, mas não diria que foi pura e simplesmente fruto do 

cristianismo. A questão é muito mais complexa, pois no cristianismo 

buscar sua salvação é também uma maneira de cuidar de si. Mas a 

salvação no cristianismo é realizada através da renúncia a si mesmo. Há 

um paradoxo no cuidado de si no cristianismo, mas este é um outro 

problema. Para voltar à questão da qual o senhor falava, acredito que, nos 

gregos e romanos – sobretudo nos gregos –, para se conduzir bem, para 

praticar adequadamente a liberdade, era necessário se ocupar de si 

mesmo, cuidar de si, ao mesmo tempo para se conhecer – eis o aspecto 

familiar do gnothi seauton – e para se formar, superar-se a si mesmo, para 

dominar em si os apetites que poderiam arrebatá-lo. Para os gregos a 

liberdade individual era muito importante – contrariamente ao que diz o 

lugar-comum, mais ou menos derivado de Hegel, segundo o qual a 

liberdade do indivíduo não teria nenhuma importância diante da bela 

totalidade da cidade: não ser escravo (de uma outra cidade, daqueles que 

governam, de suas próprias paixões) era um tema absolutamente 

fundamental; a preocupação com a liberdade foi um problema essencial, 

permanente, durante os oito grandes séculos da cultura antiga. Nela temos 

toda uma ética que girou em torno do cuidado de si e que confere à ética 

antiga sua forma tão particular. Não digo que a ética seja o cuidado de si, 

mas que na Antiguidade, a ética como prática racional da liberdade girou 
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em torno desse imperativo fundamental: ―cuida-te de ti mesmo‖. 

(Foucault, 1994/2012, pp. 261-262) 

 

O cuidado de si implica relações complexas com os outros, porém, não é por ser 

cuidado com os outros, que ele se faz ético por si só. De acordo com Foucault, ao pensar 

numa ética do cuidado, os filósofos gregos observam que a relação consigo é 

ontologicamente primária, logo, não se deve fazer passar o cuidado dos outros na frente do 

cuidado de si. No entanto, ao pensar em um cuidado de si, o sujeito deve ser capaz de se 

conduzir adequadamente em relação aos outros e para os outros, não instaurar um amor 

exagerado por si que desencadeie abusos de poder, dominação sobre os outros ou 

negligência, pois, desse modo, o sujeito estaria escravo de seus desejos e não seria um ser 

livre. Nesse sentido, há a preocupação por uma prática de si e uma relação com os outros 

perpassadas por um ethos da liberdade (Foucault, 1994/2012). Questionar a construção de 

um ethos da liberdade em interações cotidianas faz-se desafio contínuo. 

Criar conceitos, de acordo com Deleuze (1992/2008), é construir e explorar uma 

nova região do plano, realizar o ajustamento de uma região às outras, um composto de 

linhas e curvas, numa operação onde se vê o mundo como uma colcha de retalhos. Desse 

modo, multiplicidades se fazem nesse plano de imanência, designando um construcionismo 

onde singularidades se conectam, intensidades de forças se movimentam, além da 

composição de processos e/ou devires. 

O conceito apresenta as dimensões de percepto e afecto. Os perceptos não são 

percepções, são pacotes de sensações e de relações que sobrevivem àqueles que o 

vivenciam. Os afectos não são sentimentos, são devires que transbordam aquele que passa 

por eles (tornando-se outro) (Deleuze, 1992/2008, p. 171). 

Refletir o conceito de cuidado no contexto desta pesquisa é deixar transbordar 

devires-cuidado, que estabelecem relações e sensações que nos povoam de múltiplos 

possíveis.  

Pode-se caminhar, por exemplo, na direção de uma região do plano próxima à 

concepção de cuidado como sustentáculo real da criatividade e liberdade, que Boff 

(1999/2004) delineia, problematizando o cuidado como modos de ser, como um ethos 

fundamental do humano.  

Há uma fábula-mito sobre o cuidado essencial, de origem grega, reelaborada por 

Gaius Julius Hyginus, que é transcrita e problematiza em Ser e Tempo, de Martin 

Heidegger, e serve de inspiração e problematizações com algumas pequenas modificações 

por Boff (1999/2004, p. 46): 
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Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo 

teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe 

forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. 

Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom 

grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia 

moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. 

Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis 

também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, 

material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão 

generalizada. De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como 

árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa: ―Você, Júpiter, 

deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da 

morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, 

também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como 

você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob seus 

cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada 

discussão acerca do nome, decido eu: esta criatura será chamada Homem, 

isto é, feita de húmus, que significa terra fértil‖. 

 

Alguns tópicos sobre a fábula de Higino apresentada por Heidegger em Ser e 

Tempo e por alguns de seus comentadores são cultivadas no texto de Ayres (2003/2004). O 

autor acredita que são aspectos relevantes para se pensar o cuidado no âmbito da saúde em 

alguns desses tópicos: movimento, interação, identidade e alteridade, plasticidade, projeto, 

desejo, temporalidade, não-causalidade e responsabilidade.  

Sob a perspectiva desse filósofo existencialista, Ayres (2003/2004) destaca que na 

alegoria a possibilidade de moldar uma forma humana devém do encontro com a argila e 

que as identidades são construídas no e pelo ato de viver, não são pré-fixadas, mas se 

constroem em movimentos permeados de interações. Na alegoria, dentre diversas 

interações, são potencializadas as interações do cuidado com a argila, tornando-se artesão e 

revelando-se a criatura, a interação destes com Júpiter, com a Terra e com o senhor do 

tempo, Saturno, que interage com todos e interfere no lugar de cada um. Seguindo 

pressupostos de que a matéria de nossa existência apresenta plasticidade, aponta o 

potencial criador e de transformação dos projetos. O ser vivente se originaria do encontro 

desejante com as circunstâncias e do desejo de presença, que pode gerar conflitos entre o 

eu e o outro na tentativa de dar sentido existencial às dimensões corpóreas e espirituais. 

Falar de cuidado seria possível pela perspectiva do devir da existência em fluxos 

temporais. E destaca a estranheza do cuidado enquanto personagem dessa fábula: 

 

Que estranho personagem, então, é o cuidado! Ele não é o Ser, mas sem 

ele não há Ser; ele não é a matéria nem o espírito, mas sem ele a matéria 

não está para o espírito nem o espírito para a matéria; ele é uma dádiva do 

tempo, mas o tempo deve a ele sua existência. Estas delicadas dialéticas 

emergem da alegoria do cuidado como uma indicação de que não 

podemos explicar a existência nos termos de causa e efeito com que 

aprendemos a nos apropriar racionalmente de certas dimensões dessa 
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existência. Não é possível produzirmos uma externalidade tal que nos 

permita estabelecer qualquer um dos personagens da alegoria como 

condição necessária e suficiente para a existência do outro, como não é 

possível sequer pensar a identidade de qualquer um deles sem a presença 

de seu outro. Também não é possível pensar o que antecede e o que 

sucede, já que a temporalidade só se manifesta como tal a partir da 

coexistência de todos. Nesse sentido, o cuidado exige ser pensado como 

―compossibilidade‖, só podendo ser compreendido como um ―círculo 

hermenêutico‖ (Gadamer, 1991), no qual cada parte só ganha sentido 

numa totalidade e a totalidade tem seu sentido imediata e radicalmente 

dependente de cada uma de suas partes. (Ayres, 2003/2004, p. 77) 

 

 

O autor finaliza as problematizações sobre esse plano de conceituação ontológico-

existencial do cuidado enfatizando que Heidegger nos coloca em sintonia com um plano de 

imanência, sem início ou fim e diz que, na alegoria, Saturno concede ao cuidado a posse da 

sua criatura quando este assume responsabilidade por sua existência.  

A partir dessa fábula, podemos observar que, para Boff (1999/2004), os rumos do 

conceito de cuidado se delineiam como essência do humano. E que a dimensão da 

criatividade está imbricada no processo de produção de cuidado e vida. Uma extensão 

criativa, que engendra vários processos de produção de subjetividade e invenção de vida se 

aproxima dos fluxos de pensamento de Guattari, porém, para esse autor, o processo 

precede a heterogênese do ser: 

Não existe uma substância ontológica única se perfilando com suas 

significações ―sempre já presentes‖, enquistadas nas raízes etimológicas, 

em particular de origem grega, que polarizam e fascinam as análises 

poético-ontológicas de Heidegger. Para além da criação semiológica do 

sentido, se coloca a questão da criação de textura ontológica heterogênia. 

(Guattari, 1992, p. 88) 

 

Segundo Guattari (1992), produzir um novo tipo de amor ou uma relação inédita 

com o social é gerar uma nova composição ontológica em que há nova tomada de 

conhecimento sem mediação, através de uma aglomeração prática de subjetividade 

mutante. O que poderia acontecer, também ao produzir cuidado. 

Boff (1999/2004) segue problematizando cuidado como uma atitude de ocupação, 

preocupação e responsabilização que transpõe uma atitude de atenção, zelo e desvelo, mas 

representa o envolvimento afetivo com o outro. Ao falar da fenomenologia do cuidado, 

esse autor destaca a importância de se ater às composições do cuidado e de como ele é 

vivido em cada um de nós, representando uma dimensão ontológica e não um objeto 

independente de nós. 

O cuidado, ainda de acordo com o mesmo autor, serve como um duplo de crítica e 

inspiração. Crítica, à nossa civilização neoliberal, onde há descuidos pelos marginalizados, 
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descasos pela ―coisa pública‖ e abandonos crescentes da sociabilidade nas cidades. 

Inspiração, a um novo paradigma de ―convivialidade‖, que pode servir de orientação para a 

invenção de novos modos de viver, emergidos de um caminho coletivo que se faz em 

movimentos e devir. Ou seja, sem receitas prontas, emergem no processo mesmo da 

caminhada. 

Ao estabelecer a proximidade de cuidado e integralidade, Pinheiro e Guizardi 

(2008) assinalam que uma das principais demandas por atenção à saúde no Brasil é a busca 

de cuidado. Mostram que essa demanda se faz através de críticas às práticas, discursos, 

instituições e modos de produção de saúde. Essas críticas surgem de espaços-tempos 

distintos, em linhas fragmentadas de saberes, em pequenas genealogias e que nem sempre 

se traduzem apenas na identificação de problemas, mas em construção de soluções e 

respostas que buscam um cuidar, cuidar de si, do outro e de nós (p. 23). 

Diversos espaços moleculares estão sendo atravessados pela integralidade, 

entendida como prática social que acompanha o cultivo de relações, signos, significados, 

modos de viver em diferentes territórios. A integralidade ocupa espaços das relações de 

encontros e desencontros da política enquanto ação concreta de defesa da vida dos sujeitos 

com múltiplas configurações, adotando o cuidado em saúde como uma potencialidade 

crítica e incentivando ações criativas nesse processo (Pinheiro & Guizardi, 2008). 

Seguindo a perspectiva de uma cartografia da micropolítica do trabalho vivo em 

ato, Merhy (2002/2007) delineia o modo de cuidado como produção de atos de saúde. Em 

meio ao movimento cartográfico, aponta a necessidade de explorar as capacidades de agir, 

interpretar o espaço de territorialização e abrir linhas de fuga para criar novos mapas e 

sentidos. 

Ao questionar qual o objeto do campo da saúde, Merhy (2002/2007) identifica que 

é a produção de cuidado, uma vez que através dele, pode-se chegar à ―cura‖ e à promoção 

da saúde. E dirige seu pensamento para as multiplicidades de atos produtores de contornos 

e modos do cuidar, que se revelam como obras de ações individuais e coletivas, 

perspectivas clínicas e sanitárias formando os ―modelos‖ de atenção à saúde. 

O serviço de saúde constitui outra referência pública quando permite que a política 

se faça como potencializadora de reciprocidades positivas, criando um novo espaço de 

produção de cuidado, atividades de saúde e espaços de sociabilidade, em detrimento da 

reafirmação da existência-sofrimento. Ou seja, a partir do estabelecimento de vínculos 

sociais, transformando os espaços públicos em “lugares de encontro” de pessoas 

cuidadoras de si e dos outros (Pinheiro & Guizardi, 2008, p. 35). 
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Ainda de acordo com esses autores, a noção de cuidado deve ser apreendida como 

uma ação integral, entendida como o ―entre-relações‖, como efeitos e repercussões de 

interações traduzidas em atitudes, como tratamento de qualidade, acolhimento e vínculo 

respeitoso entre usuários, profissionais e instituições. Acreditam na noção de cuidado 

como uma ação integral em que diversos sentidos e linhas de expressões se voltam para a 

concepção de saúde como o direito de ser. Não acreditam na noção de cuidado como um 

procedimento técnico simplificado. 

No entanto, a produção do cuidado nos serviços depende dos modos de ação e 

atenção à saúde, e, muitas vezes, os serviços não se caracterizam como possibilitadores de 

―cura‖ e promoção da saúde. Quando esse movimento de produção de cuidado não atua em 

fluxos livres de produção de saúde, Merhy (2002/2007) aponta a necessidade de refazer as 

linhas de composição das máquinas-ferramenta, ou seja, das tecnologias do trabalho vivo 

em ato, uma vez que observa que o trabalho em saúde: 

 
Não pode ser globalmente capturado pela lógica do trabalho morto, 

expresso nos equipamentos e nos saberes tecnológicos estruturados, pois 

o seu objeto não é plenamente estruturado e suas tecnologias de ação mais 

estratégicas configuram-se em processos de intervenção em ato, operando 

como tecnologias de relações, de encontros de subjetividades, para além 

dos saberes tecnológicos estruturados, comportando um grau de liberdade 

significativo na escolha do modo de fazer essa produção; por isso as 

tecnologias envolvidas no trabalho em saúde podem ser classificadas 

como: leves (como no caso das tecnologias de relações do tipo produção 

de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de 

governar processos de trabalho), leve-duras (como no caso dos saberes 

bem estruturados que operam no processo de trabalho em saúde, como a 

clínica médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo, o 

fayolismo) e duras (como no caso de equipamentos tecnológicos do tipo 

máquinas, normas, estruturas organizacionais). (p. 49) 

 

Assim, essas interações em processos se realizam através do que Deleuze 

(1992/2008) chama de intercessores. Que se apresentam como criações e, sem eles, não há 

obra, podem se caracterizar como pessoas, coisas, animais, plantas. E é muito importante o 

processo de fabricação/fabulação de múltiplos intercessores, pois se apresentam como 

potências de devir-cuidado pelos movimentos do que ocorre no ―entre‖, no meio de tudo e 

principalmente ―entre‖ os encontros na vida, passeando pelos diversos contextos e dos 

múltiplos em nós.  

Ayres (2003/2004) destaca aspectos para a construção do cuidado que passam pelo 

movimento de voltar-se à presença do outro, otimizar essa interação numa perspectiva 

acolhedora que pode tencionar a formação de vínculos e desencadear aberturas para 

prósperas redes de conversação em que a efetividade comunicacional esteja em ação, 
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possibilitando o enriquecimento de horizontes e a diversificação dos mundos possíveis. A 

importância da pluralidade dialógica na construção do cuidado rumo a práticas de saúde 

passa pela valorização de saberes diversos, que não devem partir da premissa que existe 

um modo absoluto ou a priori que indique onde, como e quando chegar. Ganha destaque o 

que ocorre na experiência e os agenciamentos que constroem o cuidado de si e do outro na 

teia de interações nos espaços públicos e privados. 

Esses aspectos lançados por Ayres perpassam vias que compõem o que Merhy 

(2002/2007) nomeia dimensão cuidadora. Nessa dimensão, se produz processos de fala e 

escuta, posicionamento ético, interseções com o mundo subjetivo e as necessidades do 

sujeito, vínculo, acolhimento, articulações de saberes e ações na elaboração de projetos 

terapêuticos etc. Lancetti (2006/2009) aponta que o projeto terapêutico e seu 

desenvolvimento são sempre singulares e devem ser perpassados por negociações 

contínuas. Destaca que a elaboração do projeto terapêutico tem o desafio de abranger, 

concomitantemente, o singular e o coletivo, e exemplifica o oposto disto em uma passagem 

de sua prática profissional: atendia um sujeito que, numa consulta com um ilustre professor 

de psiquiatria, ouviu que este também sofria de depressão e que, assim como o médico, o 

sujeito deveria tomar antidepressivos para toda a vida, pois a depressão era como diabetes. 

E diz que, por sorte, o sujeito se consultou com outro psiquiatra e, após um período do uso 

da medicação, esta já não se fazia necessária e encerrou sua análise ao se sentir bem, 

produzindo, amando e escrevendo (p. 110). 

O início desse episódio se aproxima do que Sartre definia com a palavra 

―serialidade‖. Guattari (1992) faz alusão a esse conceito de Sartre que problematiza um 

estilo de existência com caráter repetitivo e vazio, que caracterizaria o funcionamento de 

uma vida coletiva ou grupo ―prático-inerte‖ com esquemas rígidos e ritualizações 

cotidianas. Isso afetaria a produção de subjetividade da seguinte forma:  

 

Já nas sociedades arcaicas os mitos, os ritos de iniciação tinham por tarefa 

modelar as posições subjetivas de cada indivíduo no interior de sua faixa 

etária, de seu sexo, de sua função, de sua etnia... Nas sociedades 

industriais desenvolvidas encontra-se o equivalente desses sistemas de 

entrada em Agenciamentos subjetivos, mas sob formas padronizadas e 

produzindo apenas uma subjetividade serializada. A ―fabricação‖ de um 

sujeito passa doravante por longos e complexos caminhos, engajando, 

através da família, da escola, sistemas ―maquínicos‖ tais como a 

televisão, os mass mídia, o esporte... Insisto no fato de que não é apenas o 

conteúdo cognitivo da subjetividade que se encontra aqui modelado, mas 

igualmente todas as suas outras facetas afetivas, perceptivas, volitivas, 

mnêmicas... (Guattari,1992, p. 191) 

 



14 
 

O autor acredita que a produção de cuidado em saúde deve seguir a libertação da 

serialidade por caminhos em que se tenha acesso à possibilidade de infinitos modos de 

produção de subjetividade, com abertura para a improvisação de atividades, diversidade e, 

sobretudo, assumindo-se a responsabilidade por si mesmo e aos outros em uma re-

invenção permanente sob paradigmas ético-estéticos. 

Para Deleuze (1992/2008), os conceitos devem renovar-se constantemente porque o 

plano de imanência se constrói por região, numa construção local, ajustando-se uma região 

à outra, onde uma repetição é uma potência do conceito, e ao seguir as linhas e múltiplas 

direções de um e outro platô confecciona-se a colcha de retalhos. 

Num estudo exploratório de caráter descritivo sobre o ―conceito de cuidado à 

saúde‖ realizado a partir da análise de 710 resumos numa revisão bibliográfica utilizando a 

base de dados LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

componente da Biblioteca Virtual em Saúde, produzidos no período de 1988 a 2008, Cruz 

(2009) construiu três categorias nomeadas em: Eixo 1: Agentes, que foi subdividida em 

agentes da oferta de cuidado e agentes que demandam esses cuidados; Eixo 2: Contexto, 

subdivido entre organização, modelo de atenção e gestão; e, por último, Eixo 3: Conceito, 

que foi subdividido entre dimensão técnico-científica, dimensão subjetivo-relacional e 

dimensão sócio-política.  

 Cruz (2009) destaca que, mesmo com as transformações no campo da saúde 

pautadas em trabalho em equipes interdisciplinares, a referência como profissional do 

cuidado, por excelência, ainda é o médico, instrumentalizado com a tecnologia disponível, 

e o trabalho em equipe ainda é pautado pelas características dos próprios núcleos 

profissionais. Atreladas à prática profissional, aponta a contribuição da família, vínculos 

pessoais, comunidade e o engajamento da própria pessoa como referências alternativas 

importantes enquanto cuidadores leigos, ou seja, sem formação acadêmica específica 

vinculada à saúde.  

Enquanto agentes que demandam cuidado, a autora cita que são sujeitos ou 

populações com agravos e doenças, dependência, vulnerabilidade, risco, envolvendo ciclos 

de vida ou questões de gênero. A atenção se desloca do objeto doença para a saúde. Na 

dimensão técnico-científica, cuidado é condicionado à aplicação de saberes científicos e 

tecnologias reconhecidas com intervenções objetivas. Na dimensão subjetivo-relacional, o 

cuidado é compreendido nos encontros, como atitude e espaço para reconstrução de 

subjetividade e afetos. E, na dimensão sócio-política, enfatiza a potência do cuidado à 

saúde na condução de busca de autonomia e construção de cidadania, através de 
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orientações a práticas e movimentos que visam a transformação da organização social, 

possibilitando a emergência de sujeitos comprometidos com as mudanças estruturais do 

processo saúde-doença-cuidado.  

O cuidado à saúde no campo da Saúde Coletiva conforma-se enquanto um conjunto 

de ações comprometidas com seu objeto, perpassando por valores de solidariedade, 

equidade, justiça, cidadania, liberdade, emancipação, autonomia, alteridade, respeito á 

diferença, democracia (Cruz, 2009, p. 97).  

 

 

2. MOVIMENTOS SOCIAIS EM SAÚDE MENTAL: REFORMA PSIQUIÁTRICA 

E LUTA ANTIMANICOMIAL 

 

No Brasil, os movimentos sociais começam a ganhar visibilidade no final dos anos 

70, articulados por grupos contrários ao regime militar. Os movimentos de base cristã, 

pautados na teologia da libertação, exercem grande influência nesse momento inicial. As 

contestações iniciadas na década de 70 ganham intensidades de forças e novos atores 

começam a fazer parte de mobilizações que questionam os rumos de nossa sociedade em 

diversas conjunturas (Gohn, 2003/2007). 

Na tentativa de criar uma síntese a respeito da conceituação de movimentos sociais, 

admitindo o risco de cometer equívocos, Gohn (1997/2007, p. 251-252) compõe as 

seguintes linhas:  

Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores 

sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, 

articuladas em certos cenários da conjuntura socioeconômica e política de 

um país, criando um campo político de força social na sociedade civil. As 

ações se estruturam a partir de repertórios criados sobre temas e 

problemas em conflitos, litígios e disputas vivenciados pelo grupo na 

sociedade. As ações desenvolvem um processo social e político-cultural 

que cria uma identidade coletiva para o movimento, a partir dos interesses 

em comum. Essa identidade é amalgamada pela força do princípio da 

solidariedade e construída a partir da base referencial de valores culturais 

e políticos compartilhados pelo grupo, em espaços coletivos não 

institucionalizados. Os movimentos geram uma série de inovações nas 

esferas pública (estatal e não-estatal) e privada; participam direta ou 

indiretamente da luta política de um país, e contribuem para o 

desenvolvimento e a transformação da sociedade civil e política. Estas 

contribuições são observadas quando se realizam análises de períodos de 

média ou longa duração histórica, nos quais se observam os ciclos de 

protestos delineados. Os movimentos participam, portanto, da mudança 

social histórica de um país e o caráter das transformações geradas poderá 

ser tanto progressista como conservador ou reacionário, dependendo das 

forças sociopolíticas a que estão articulados, em suas densas redes; e dos 

projetos políticos que constroem com suas ações. Eles têm como base de 

suporte entidades e organizações da sociedade civil e política, com 
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agendas de atuação construídas ao redor de demandas socioeconômicas 

ou político-culturais que abrangem as problemáticas conflituosas da 

sociedade onde atuam. 

 

Cabe destacar que, apesar da tentativa da autora de criar essa conceituação, nesse 

mesmo trabalho Gohn assinala que existem teorias e teorias sobre os movimentos sociais e 

que elas estarão sempre em movimento, mas nunca fechadas e concluídas. 

No cenário de opressão e contestações à ditadura militar, numa paisagem de lutas 

pela redemocratização do país, surge o Movimento pela Reforma Psiquiátrica em meio ao 

Movimento de Reforma Sanitária. A criação do CEBES (Centro Brasileiro de Estudos de 

Saúde) e do REME (Movimento de Renovação Médica) foram marcos importantes para 

potencializar as discussões e elaborações do pensamento e práticas críticas à saúde em 

nosso país, além de mobilizações sindicais com ampla participação na reinvindicação e 

proposição da 8ª Conferência Nacional de Saúde e formulação e inclusão do SUS na 

Constituição Federal de 1988 (Amarante, 2004). 

A utilização do termo ―Reforma‖ apresenta um paradoxo em si, pois o que se 

propõe construir com a Reforma Psiquiátrica são transformações profundas e de base, num 

processo de formulações críticas ao saber e às instituições psiquiátricas e práticas de 

assistência em saúde mental, contrapondo-se à ideia de alterações superficiais ou 

acessórias que o termo ―reforma‖ pode aludir (Amarante, 1995/2003). 

O processo de Reforma Psiquiátrica brasileiro recebe influência direta das 

experiências da Europa e especificamente da tradição Basagliana. Esta se desenvolve a 

partir de experiências de erros e acertos de proposições anteriores, tais como a 

Comunidade Terapêutica e Psicoterapia Institucional, das quais a tradição Basagliana 

incorporou a participação social e o envolvimento dos usuários, profissionais e familiares, 

num processo de escuta polifônica e o posicionamento que valoriza a transversalidade, 

adotando como estratégias a realização de assembleias, clubes e reuniões de equipes para 

discussão. Da Psiquiatria de Setor, incorporou o passo para fora dos hospitais psiquiátricos, 

tornando-o definitivo e o deslocamento dos cuidados para categorias e áreas diversas de 

conhecimentos no processo de múltiplas equipes e contato com a sociedade, seguindo o 

princípio de Referência para a continuação do tratamento e estimulação da formação de 

vínculos sociais no território. Da Psiquiatria Preventiva, se referencia no princípio 

biopsicossocial, instituindo os modos de atenção psicossociais de cuidados aos sujeitos em 

sofrimento psíquico (Amarante, 2007). 



17 
 

Por volta de 1968, na Itália, nasce um movimento de técnicos que redireciona os 

vínculos políticos e administrativos em Gorizia e o expande para diversas experiências no 

território italiano, como no manicômio em Trieste. A mudança começa de dentro para fora, 

num processo de esvaziamento e desconstrução do manicômio. O poder do manicômio é 

usado contra ele próprio, seguindo fluxos de uma linha de prevenção da instituição. 

Durante o dia 13 de maio de 1978 é aprovada na Itália a Lei 180, que redireciona os 

cuidados aos sujeitos em sofrimento psíquico, determinando o fim dos manicômios. Para 

Basaglia, não era possível um trabalho de humanização dos hospitais psiquiátricos, já que 

esse local era tido como um campo de concentração nazista e um lugar de nulidade de 

trocas humanas (Leonardis, Mauri & Rotelli, 1990/2001).  

No ano de 1978, enquanto na Itália ocorre a aprovação da Lei que ficou conhecida 

como Lei Basaglia, no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental denuncia 

ao Ministério da Saúde as condições de tratamento nos hospitais psiquiátricos, gerando a 

demissão dos denunciantes e o desencadeamento da primeira greve no setor público 

durante a ditadura militar. Ocorre o Congresso de Abertura, um Congresso Brasileiro de 

Psiquiatria, palco de organização nacional de denúncias e reinvindicações. Em outubro de 

1978, Basaglia, Guattari, Castel e Goffman participam do I Simpósio Brasileiro de 

Psicanálise de Grupos e Instituições e, em 1979, Basaglia retorna ao Brasil para participar 

do III Congresso Mineiro de Psiquiatria e visita o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, o 

que possibilita um intercâmbio de ideias e contribui com críticas construtivas para o início 

do Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira (Amarante, 2004). 

O que Basaglia vê entre os muros do manicômio de Barbacena é parecido com os 

horrores que denuncia também na Itália e que aproxima essas instituições dos campos de 

concentração. Melo (2004) descreve uma lista de diversos atos que atravessam os muros 

dos manicômios e que fazem parte das denúncias do Movimento da Reforma Psiquiátrica:  

 

Acorrentamento, andar em grandes filas, andar nu, banhos demorados, 

banhos de surpresa, catar guimba, coações físicas, coma insulínico, comer 

com as mãos, comer fezes, dormir no chão, eletrochoque, ferro em brasa 

para se queimar um determinado local do braço até se alcançar o osso, 

inoculação de sarna, inoculação de varíola, ingestão de fuligem de 

chaminé, ingestão de sabão, lobotomia, não tomar banho durante dias, 

purificação do sangue, traumoterapia (pancada de porrete na cabeça), etc. 

Estes atos constituem um rol de ações sem levar em consideração os 

ditames da normalidade, a cronologia e a intencionalidade de cada ato. 

Trata-se apenas de uma pequena mostra do que é possível acontecer 

cotidianamente no asilo: local onde não se pensa acerca daquilo que se 

está fazendo. (p. 60) 
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Durante o ano de 1987, acontece a I Conferência Nacional de Saúde Mental e o II 

Congresso dos Trabalhadores de Saúde Mental em Bauru. Nesse evento, ocorrem algumas 

transformações importantes no processo de constituição desse Movimento: os profissionais 

deixam de atuar isoladamente e novos atores sociais se aproximam dos questionamentos da 

Reforma Psiquiátrica: os sujeitos em sofrimentos psíquicos e os familiares começam a 

participar desse cenário e ganham visibilidade nesse processo, tornam-se protagonistas na 

construção de uma sociedade sem manicômios. Este lema ―Por uma sociedade sem 

manicômios‖ surge em 1986 no III Encontro da Rede de Alternativas à Psiquiatria, da qual 

Basaglia e Guattari faziam parte (Amarante, 2007). Em Bauru, 18 de Maio passa a ser a 

data comemorativa do Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Data em que os debates 

sobre a desconstrução do manicômio e a produção de saúde mental ganham maior destaque 

entre as diversas atividades promovidas em espaços que mobilizam a sociedade a conhecer 

e aderir a essa luta (Amarante, 2004). 

A realização das quatro Conferência Nacionais de Saúde Mental nos anos de 1987, 

1992, 2001 e 2010 marcam a presença dos diversos atores sociais nos Movimentos de 

Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial e os 11 Encontros Nacionais de Usuários e 

Familiares do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial e os 10 Encontros Nacionais 

de Luta Antimanicomial revelam participações importantes que constroem, registram, 

denunciam, propõem, reivindicam e estabelecem as diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Mental em nosso país e ganham maior visibilidade social. 

O Movimento da Luta Antimanicomial contesta o cuidado aos sujeitos em 

sofrimento psíquico nas unidades asilares e luta pela inserção dos sujeitos em sofrimento 

psíquico na sociedade, seus direitos na construção de uma cidadania possível e para 

receberem cuidados de modo singular e no território, através de serviços de portas abertas, 

num processo contínuo e humanizado de produção de vida. Segundo Ferreira (2010, p. 58), 

ao percebermos a singularidade de cada pessoa que cuidados, sentimo-nos imbuídos de 

um pouco de arte, pois esta percepção além de tocar-nos em nossa própria singularidade 

contribui para o aperfeiçoamento humano e para a elaboração dos enigmas que nos 

atingem.  

Para Amarante (2010), a Reforma Psiquiátrica é um processo social complexo com 

dimensões articuladas entre si: teórico-conceitual, técnico-assistencial, jurídico-político e 

sociocultural. Seguindo linhas que se movimentam, se interligam e se constroem 

transversalmente, essas dimensões perpassam os questionamentos, proposições e os modos 

de viver de diversos atores do Movimento de Luta Antimanicomial, tornando-se dimensões 
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intercessoras, provocando devires acerca da construção desses elementos de ―passagem‖ 

dentro do próprio Movimento de Luta Antimanicomial. A Reforma Psiquiátrica não se 

resume à aprovação da lei 10216 ou portarias subsequentes, mas à consolidação de suas 

práticas, lembrando que a construção da saúde mental de qualidade interage com os fluxos 

de toda a sociedade. 

Ao trabalhar o conceito de movimentos sociais, Gohn (1997/2007, p. 343) aponta 

para o seguinte caminho:  

 

Os movimentos são fluidos, fragmentados, perpassados por outros 

processos sociais. Como numa teia de aranha eles tecem redes que se 

quebram facilmente, dada sua fragilidade; como as ondas do mar que vão 

e voltam eles constroem ciclos na história, ora delineando fenômenos bem 

configurados, ora saindo do cenário e permanecendo nas sombras e 

penumbras, como névoa esvoaçante. Mas sempre presentes. 

 

Construindo e seguindo pelos caminhos da desinstitucionalização, o Movimento 

pela Reforma Psiquiátrica e o Movimento de Luta Antimanicomial no Brasil se inspiram 

no que Rotelli, Leonardis e Mauri (1990/2001, p. 33) apontam como caminhos do cuidado:  

 

A desinstitucionalização é sobretudo um trabalho terapêutico, voltado 

para a reconstrução das pessoas, enquanto pessoas que sofrem, como 

sujeitos. Talvez não se ―resolva‖ por hora, não se ―cure‖ agora, mas no 

entanto, seguramente se ―cuida‖. Depois de ter descartado ―a solução-

cura‖ se descobriu que cuidar significa ocupar-se, aqui e agora, de fazer 

com que se transformem os modos de viver e sentir o sofrimento do 

―paciente‖ e que, ao mesmo tempo, se transforme sua vida concreta e 

cotidiana, que alimenta este sofrimento. Uma existência mais rica de 

recursos, de possibilidades e de experiências é também uma existência em 

mudança. Certo, o sofrimento psíquico talvez não se anule, mas se se 

começa a remover-lhe os motivos, mudam as formas e o peso com que 

este sofrimento entra no jogo da vida de uma pessoa. E igualmente, não se 

anula a necessidade desta pessoa de ser ajudada, isto é, precisamente 

tratada, nos termos que falamos. Mas isso nos faz recordar o valor dessas 

necessidades e a necessidade de valor.  

 

Portanto, o cuidado na dimensão desses movimentos pode ser entendido como 

produção de vida com afetividade, criatividade, liberdade para a produção de 

subjetividades com singularidade, produção de modos de viver e sentir em mutação 

contínua, respeitando os fluxos e os movimentos da vida, que são atravessados por 

processos de criação e invenção de saúde. 

Vasconcelos (2005) chama a atenção para a importância da participação, na 

comunidade e na sociedade, dos familiares e dos sujeitos em sofrimento psíquico, por mais 

duras que sejam as situações de crises, pois suas vivências adequadamente cuidadas, 

elaboradas e compartilhadas podem produzir novos modos da sociedade e dos serviços de 
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saúde mental se relacionarem com a produção de cidadania, autonomia e vida desses 

sujeitos, em detrimento das vivências de exclusão e estigma. 

O que fazer quando não há mais manicômio é uma questão levantada por Tykanori 

(2001/2010) ao perceber que a passagem de um olhar de desvalor para uma participação 

ativa e concreta nas esferas sociais não ocorre automaticamente. E diante desse cenário, 

ressalta a importância da reabilitação como um processo necessário para ampliar a 

autonomia dos sujeitos em sofrimento psíquico, aumentando seu poder contratual. Uma 

contratualidade que atravessa a casa, a rede social e o trabalho com valor social, 

contribuindo para a construção de novos modos de cidadania (Saraceno, 2001/2010). 

 O empoderamento de usuários e familiares ganha destaque nos trabalhos de 

Vasconcelos. Ao problematizar os dispositivos associativos e de luta no campo da saúde 

mental no Brasil, Vasconcelos (2008, p. 60) compartilha o conceito de empoderamento da 

seguinte forma: 

Uma perspectiva ativa de fortalecimento do poder, participação e 

organização dos usuários e familiares no próprio âmbito da produção de 

cuidado em saúde mental, em serviços formais e em dispositivos 

autônomos de cuidado e suporte, bem como em estratégias de defesa de 

direitos, de mudança da cultura relativa à doença e à saúde mental difusa 

na sociedade civil, de exercício do controle social no sistema de saúde, e 

de militância social e política mais ampla na sociedade e no Estado. 

 

Nesse mesmo trabalho, o autor chama a atenção para a ausência de uma avaliação 

quantitativa e qualitativa mais ampla e sistemática dos novos dispositivos associativos de 

organização de usuários e familiares no Brasil. 

 A primeira Associação de familiares no Brasil surge em 1979, chamada 

SOSINTRA (Sociedade de Serviços Gerais para Integração pelo Trabalho). A partir de 

1985, com a criação das Comissões Interinstitucionais de Saúde Mental visando o diálogo 

com a sociedade civil acerca das políticas de saúde, essa associação vê aí uma 

possibilidade de ampliação dos questionamentos acerca dos rumos da construção do 

cuidado à saúde dos sujeitos em sofrimento e encontra espaço para compartilhar as 

angústias e os caminhos de construção do cuidado na família e na sociedade. Propõe 

debates e amplia suas atividades com a adesão de técnicos e sujeitos em sofrimento 

psíquico, ganhando espaços em diversas instituições, como o Hospital Pinel, o Instituto de 

Psiquiatria da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e o Centro Psiquiátrico 

Pedro II no estado do Rio de Janeiro (Amarante, 1995/2003). 

O processo de Reforma Psiquiátrica não deve ser considerado como um processo 

com articulações, experiências e forças que o compõe como uma trajetória linear e seu 
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entendimento não é homogêneo. A Reforma Psiquiátrica e o Movimento de Luta 

Antimanicomial recebem críticas e enfrentam oposições como, por exemplo, da FBH 

(Federação Brasileira de Hospitais), integrada a setores conservadores da psiquiatria, da 

indústria farmacêutica e da AFDM (Associação dos Familiares dos Doentes Mentais) 

(Bezerra, 2004). Os opositores da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial acusam 

esses movimentos de criar uma desospitalização irresponsável e desassistência à saúde dos 

sujeitos em sofrimento psíquico com o fechamento dos leitos psiquiátricos (Souza, 1999). 

Ao relatar o posicionamento de um membro da AFDM, Souza destaca o trecho em que o 

familiar dizia que a Reforma está sendo empurrada ―goela abaixo‖ para a família dos 

sujeitos em sofrimento psíquico, e que é um discurso bonito e demagógico de burocratas, 

mas a família tem o sofrimento e a dor na pele, e essa marca é a grande diferença na 

perspectiva contrária ao discurso pretensamente libertador da Reforma Psiquiátrica e da 

Luta Antimanicomial. 

Ao analisar estratégias de atuação política da SOSINTRA, AFDM e APACOJUM, 

Souza (1999) mostra que as associações de saúde mental apresentam ações no Conselho 

Municipal, Distrital, Estadual de Saúde, além de outras instâncias. Difundem a construção 

de identidades democráticas das instituições representativas, com ênfase na solidariedade e 

ajuda mútua constituídas por vias coletivas, atuam nas instâncias colegiadas, buscando 

espaços de discussão e participação no processo decisório de formulação e implementação 

de políticas públicas de saúde/saúde mental, espaço que, por muitos anos, era ocupado 

apenas pelo discurso técnico. O caráter conflitivo, a diversidade de posicionamentos 

contrários e a defesa dos interesses dos seguimentos representados nas reuniões dos 

conselhos ganham legitimidade de ação política, atuam fazendo ―pressões‖, movimentando 

tensões e através da transmissão de demandas de seus membros ao Estado em Comissões e 

apresentações de agendas reformadoras. O autor aponta lacunas de produção de estudos na 

Reforma Psiquiátrica que sistematizem a constituição e os caminhos desses atores sociais, 

dada a diversidade de atores envolvidos nesse processo de lutas complexas e plurais. 

Ao se propor o exercício de construir uma tipologia, lembrando seu caráter 

provisório e dinâmico, Vasconcelos (2008, p.78) delineia o seguinte perfil das associações 

de saúde mental no Brasil: 

Associação mista (usuários, familiares, e técnicos), fundada depois de 

1992, criada a partir de e ligada a um Caps, com um funcionamento 

central baseado em plantão ou atendimento regular por técnico do Caps e 

membro da associação, com uma reunião quinzenal ou mensal, cobrando 

uma contribuição financeira quase simbólica (2 a 5 reais), apoiando a 

reforma psiquiátrica, expressando sua missão de defesa dos direitos do 
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usuário e familiar, e desenvolvendo pelo menos alguma oficina, projeto 

ou atividade de trabalho e geração de renda. 

 

Ainda de acordo com o autor, existem diferentes tipos de dispositivos associativos 

de usuários, familiares e trabalhadores do campo da saúde mental: a tradição dos doze 

passos (os grupos de Alcoólicos Anônimos (AA) e seus derivados); a tradição de Centros 

de Valorização da Vida (CVV); os Núcleos e Coletivos de Militância do Movimento 

Antimanicomial; as organizações não-governamentais (ONGs) e o Terceiro Setor no 

campo da Saúde Mental; Associações de Usuários, Familiares e ―Amigos‖ não ligadas a 

serviços públicos de Saúde Mental, fundadas a partir de iniciativas independentes e difusas 

na sociedade civil (como exemplo SOSINTRA, Associações dos Amigos Autistas, AFDM, 

blogs pessoais); Associações e grupos de usuários, familiares, trabalhadores e ―amigos‖ 

ligados aos serviços de saúde mental, particularmente o Caps, com alguns subtipos: 

Associações que surgem onde não existem ainda serviços, mas que reivindicam do poder 

público principalmente a sua provisão (Ex: Associação Loucos por Você), Dispositivos 

associativos formados a partir de serviços já estabelecidos e fortemente dependentes deles 

e dos profissionais (maioria numérica das associações de usuários e familiares), 

Associações que nasceram dos serviços, mas que desenvolvem forte viés autonomista e 

independente (Ex: APACOJUM), Associações que nascem no âmbito dos serviços, mas 

que ampliam sua articulação e sustentação em outras entidades e organizações do 

movimento popular (ECCO – Entidades do Centro Comunitário, com funcionamento no 

Instituto Nise da Silveira e CISC – Centro Integrado de Saúde Comunitária), Associações 

que nascem diretamente ou cuja organização passam a ser polarizada pela transferência de 

recursos estatais para manutenção de projetos de suporte mútuo (Vasconcelos, 2008).  

Nesse trabalho de Vasconcelos (2008), nos chama a atenção o espaço em que o 

autor destaca a atuação da APACOJUM (Associação de Saúde Mental Juliano Moreira), 

que faz parte do universo dos fluxos dessa pesquisa: 

 

A Apacojum, no Rio de Janeiro, cuja liderança principal, Iracema 

Polidoro, vem ocupando recentemente o cargo de representante nacional 

dos familiares na Comissão Nacional de Saúde, em Brasília. A Apacojum 

já tem em sua história um conjunto de lutas, conquistas e programas, 

podendo-se citar entre as principais um projeto de residências 

terapêuticas, outro de inclusão digital, a luta e o ativismo em torno de 

vários projetos importantes, com muitas vitórias, como o passe livre do 

ônibus no município e no estado, a Bolsa (municipal) de Incentivo à 

Desospitalização, várias leis municipais e estaduais de interesse para o 

campo da saúde mental, tendo também papel pioneiro de estimular a 

formação de outras associações de usuários e familiares em todo o estado 

do Rio de Janeiro, bem como de militância no movimento 
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antimanicomial. Mantém convênios e parcerias com várias entidades e 

órgãos públicos em torno de projetos de interesse comum. (p. 120) 
 

 

Os caminhos e a construção de algumas dessas linhas de acontecimentos farão parte 

da paisagem cartográfica desta pesquisa, e o que mais nos sensibilizar no ―meio‖, no 

―entre‖ de tudo isso e dos antigos/novos movimentos da Associação e dos caminhos de 

militância de Iracema Polidoro na Luta Antimanicomial.  

Gohn (1997/2007) destaca algumas linhas e fluxos de passagem acerca dos 

militantes dos movimentos sociais. Estes começam a se institucionalizar. E, segundo a 

autora, nos anos 70 e 80 a militância era indissociável da vida particular e os movimentos 

eram associados à política, inflamados pela paixão. O engajamento nos movimentos 

sociais exigia uma entrega quase completa às causas coletivas, demandando grande 

disponibilidade de tempo e dedicação integral. A partir dos anos 90, houve o processo de 

envelhecimento dos militantes, alguns deixaram a militância, outros assumiram a direção 

de algumas organizações, participações em setores dos governos e, apesar desses 

deslocamentos de interlocutores dos movimentos, não houve uma acentuada renovação de 

militantes.  

Ainda de acordo com a autora, essa renovação ocorre de modo brando e arrastado. 

Os novos militantes que participam do quadro de renovação dos movimentos sociais atuam 

de modo diversificado, não ocorre a sobreposição dos interesses dos movimentos aos 

interesses da vida particular e, apesar de se moverem com intuito de manifestar mais seus 

sentimentos, atuam de modos mais racionais, utilitaristas e estratégicos. Invertendo a 

ordem da atuação por paixão, o engajamento às causas coletivas acontece se estiverem 

articuladas aos próprios projetos de vida, aos grupos e empresas dos militantes. A 

militância transpõe fluxos quantitativos (visibilidade nas ruas e mídias) e fluxos 

qualitativos, mais seletivos. 

Num texto caracterizado como ―militante‖, Vasconcelos (2012) faz uma avaliação 

do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial e debate o risco de fragmentação e 

dispersão política desse Movimento. Destaca algumas transformações significativas no 

Movimento Antimanicomial como um todo, tais como: o envelhecimento natural e a 

institucionalização das lideranças, que passam a ocupar espaços nos novos serviços de 

saúde mental, gestão governamental e vida acadêmica, que afetam a disponibilidade para a 

participação de reuniões e eventos de militância direta; a diversificação dos atores sociais 

dentro do movimento, como exemplo: usuários e familiares, geralmente de classes 
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trabalhadoras, que não possuem formação universitária, recrutados nos serviços de atenção 

psicossocial; estudantes universitários, que tendem a ser militantes temporários, 

profissionais, gestores e trabalhadores de saúde mental, que passam a manter comunicação 

em espaços através da internet, mas que, em muitos casos, a maioria dos usuários e 

familiares não tem acesso a esses debates, à importante articulação da Associação 

Brasileira de Saúde Mental (ABRASME) com forte caráter acadêmico e político; o 

reconhecimento da articulação da saúde mental com diversos setores da sociedade, como 

educação, direitos humanos, justiça, trabalho etc; articulações com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), via Ministério da 

Saúde, gerando encontros, convênios, projetos e capacitações entre o Brasil e diversos 

países; e a cisão do Movimento Antimanicomial em 2001, no Encontro na cidade de 

Miguel Pereira, Rio de Janeiro, gerado por divergências de propostas políticas, 

desencadeando a criação de duas tendências no Movimento Antimanicomial, a Rede 

Nacional Internúcleos (RENILA) e o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial 

(MNLA). As divergências que levaram a cisão do Movimento da Luta Antimanicomial são 

apresentadas por Vasconcelos (2012, p. 60) nas seguintes linhas: 

  

Seu principal disparador foi a discussão sobre a forma de organização 

capaz de gerar debate e decisões políticas de forma mais ágil, para se 

enfrentar a conjuntura e a atuação direta nas esferas políticas mais 

amplas. Entretanto, à medida do tempo, foi ficando mais clara a posição 

do MNLA: a defesa de projetos e serviços inovadores de base local e da 

organização de base e empoderamento dos usuários e familiares contra 

formas de aparelhamento, politização e centralização excessiva e 

verticalizadas, mesmo que isso significasse, naquele momento, diminuir 

nossa capacidade de competir e lutar nas esferas políticas mais altas. Na 

verdade, essa debilidade foi parcialmente ―compensada‖ pela presença, na 

Coordenação de Saúde Mental, no Ministério da Saúde, até o final do 

Governo Lula, de uma de suas principais lideranças, Pedro Gabriel 

Delgado, que garantiu várias e importantes conquistas na política de 

saúde mental do período. 

 

 

No entanto, nesse mesmo artigo, Vasconcelos aponta os desafios e impasses do 

MNLA com o novo quadro político a partir do governo Dilma e sua atual postura com 

avanços conservadores da psiquiatria, a política de drogas, com difusão da epidemia do 

crack, com destaque à internação compulsória em massa e apoio aos projetos de 

privatização do SUS às comunidades terapêuticas. Além do enfrentamento aos traços 

estruturais do capitalismo neoliberal, como a precarização dos vínculos de trabalho, 

sucateamento das políticas sociais, subfinaciamento no campo da saúde mental, 
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terceirizações, redução dos espaços de controle social e participação popular. Além de 

criticar a negligência política do MNLA frente às iniciativas da RENILA, quando seria 

necessário o apoio, por exemplo, em denúncias imediatas que envolvem instituições com 

características manicomiais e no campo de direitos humanos.  

 

 

3. E A FAMÍLIA, COMO VAI? 

 

A concepção de família como provedora de cuidados surge nos séculos XVII e 

XVIII, de acordo com Ariès (1978/1981), quando a família passa a se preocupar com a 

saúde e educação da criança e sobrevém o desenvolvimento da escola. O sentimento de 

família começa a existir entre a burguesia a partir da transposição da vida pública para a 

privada. Como consequência, a família se fecha num núcleo entre pais e filhos ao 

reconhecer a necessidade de intimidade. Desse modo, segundo Ariès, a família é concebida 

como um valor e exaltada pelas forças da emoção.  

No entanto, além de poder ser vista como a ―base‖ da sociedade, provedora de 

cuidado, segurança e estrutura social que possibilita uma vida equilibrada, a família pode 

ser concebida, em contrapartida, como produtora de doenças, espaço para dominação e 

obstáculo para o desenvolvimento social (Reis, 1984/1997). O autor continua sua 

explanação sobre a família enfatizando a diversidade nas configurações familiares. 

Estudos mais recentes que abordam a temática das configurações familiares 

apontam a mutação da organização hierárquica familiar para arranjos mais igualitários e a 

multiplicidade de modelos familiares como uma característica do século XXI. Simionato e 

Oliveira (2007) assinalam alguns exemplos de configurações familiares atuais, tais como 

casamentos com parceiros distintos e filhos de uniões diferentes, casais homossexuais com 

adoção legitimada de filhos e famílias compostas por reprodução assistida. As novas 

relações de gênero estabelecidas e a inserção da mulher no mercado de trabalho são alguns 

dos fatores que influenciaram as estruturas familiares contemporâneas. 

A concepção de família como espaço para dominação, mencionada por Reis 

(1984/1997), pode ser evidenciada também nos autores da antipsiquiatria. No livro 

intitulado A morte da família, Cooper (1974/1986) diz que: 

 

Uma das lições preliminares aprendidas no decorrer do condicionamento 

familiar é que o indivíduo não é auto-suficiente para existir no mundo por 
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si só. O indivíduo é cuidadosamente ensinado a negar o seu self e a viver 

aglutinado aos outros, colando pedaços de outras pessoas a si mesmo, 

para, em seguida, ignorar a diferença entre o que é dos outros e o que é de 

si mesmo no seu self. Isto é a alienação, no sentido de uma submissão 

passiva à invasão dos outros que, no começo, são sempre os outros da 

família. A passividade, todavia, é enganosa, uma vez que esconde a 

escolha de se submeter a esse tipo de invasão. (pp. 12-13) 

 

Conhecer a visão do condicionamento familiar expressada por Cooper poderia 

mobilizar processos para reflexão dos modos do cuidar que a família constrói: se um 

cuidado numa dimensão positiva, no sentido de permitir ao sujeito em sofrimento psíquico 

assumir o papel de protagonista de seu próprio cuidado, ou um tipo de cuidado que 

alimenta a dependência do sujeito em sofrimento psíquico, que o mantém limitado na 

apropriação de sua autonomia e subjugado ao ―tratamento‖ que a família lhe concede. Na 

mesma obra, Cooper (1974/1986) chama atenção para a tarefa de enxergar através da 

família, tentando compreender como as relações são estabelecidas em seu interior e 

analisar reflexos da sociedade em suas interações de afetividade. 

O movimento de interiorização do conjunto de relações experienciadas na família é 

problematizado por Laing (1983, p. 16) ao salientar que a unidade da família reside no 

interior da síntese de cada um, e cada síntese encontra-se ligada por interioridade 

recíproca com a interiorização que cada um faz das sínteses dos outros membros. 

Para Sawaia (2002/2010), a família deve deixar de ser vista como um lugar de 

intimismo alienador e passar a ter a sua função emancipadora considerada. Como? 

Adotando a afetividade e o reconhecimento do espaço comum, da paixão pelo comum 

como uma possibilidade de transformação e participação. 

A temática da família atravessou as reuniões semanais de supervisões de atividades 

acadêmicas desenvolvidas com graduandos de psicologia durante o ano de 2013 na 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), que, através das atividades de 

iniciações científicas desenvolvidas no NEPIS (Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção 

em Saúde), orientadas pelo profº Dr. Walter Melo, pesquisaram as definições de família 

nas produções acadêmicas de profissionais da atenção primária e nas políticas públicas de 

saúde no Brasil, especificamente nos Cadernos de Atenção Básica.  

De acordo com o Caderno de Atenção Básica, lançado pelo Ministério da Saúde 

(2013, p. 65): 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), eixo estruturante da Atenção Básica 

à Saúde, concebe a família de forma integral e sistêmica, como espaço de 

desenvolvimento individual e grupal, dinâmico e passível de crises, 

inseparável de seu contexto de relações sociais no território em que vive. 
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A família é, ao mesmo tempo, objeto e sujeito do processo de cuidado e 

de promoção da saúde pelas equipes de Saúde da Família. 

 

Cabe destacar, que não há um modelo de família a ser considerado único, 

apropriado e fechado. Existe pluralidade-multiplicidades de famílias, assim, falar de 

família é discorrer para além do estereótipo de família nuclear burguesa, onde os filhos 

vivem em torno de um casal de pais que compartilham o mesmo lar, em que o homem 

assume o papel de provedor e a mulher assume a postura de cuidado e afeto. Muitas 

famílias, ao se compararem com esse antigo ―modelo‖, se sentem descaracterizadas e 

inapropriadas, pois partem do pressuposto de que essa é a família naturalizada na 

sociedade em que estamos inseridos.  

Esse posicionamento vai ao encontro do que Szymanski (2011) chama do modelo 

―pensado‖, ou seja, um modelo teórico e idealizado, construído ao longo do tempo. São 

interpretações e avaliações organizadas segundo noções de arranjos familiares 

padronizados, com a realização de atitudes de cuidados específicos e com a visualização 

fantasiosa de uma família feliz. O ―pensado‖ também é formado ao longo da vida em 

família, onde suas crenças, regras, valores e formas de cuidados caracterizam a cultura 

familiar. E os aspectos individuais de cada membro também interferem nessa família 

―pensada‖, pois suas interpretações e história de vida interatuam ou não na família que se 

constrói.  

Muitas vezes, esse modelo ―pensado‖ é opressivo e atua no nível da 

impessoalidade. Essa é uma característica que afeta negativamente o cuidado dispensado às 

famílias que procuram os serviços de saúde públicos e coletivos, e que deve ser superada. 

Os profissionais que aí atuam, não devem agir como se tivessem soluções prontas e 

acabadas para todos os tipos de conflitos e sofrimentos familiares, e devem agir pela 

perspectiva da construção ―com‖, junto da família e não com concepções prévias. 

Ao transpor esse ―pensado‖ idealizado, vamos ao encontro da família ―vivida‖, o 

que Szymanski (2011) caracteriza como os modos cotidianos de agir dos membros de uma 

família. Os profissionais devem rever seu próprio universo familiar e fazer uma reflexão 

crítica acerca de sua concepção de família; deve atuar dialogicamente com as 

características e construtos próprios de cada família e criar condições para mudanças na 

dinâmica familiar que geram participação e reflexão que vão além do cuidado nas relações 

familiares, podendo ultrapassar a esfera privada e encontrar/construir o cuidado na 

dimensão da coletividade. 



28 
 

Pensando o cuidado à família na dimensão da coletividade, o Caderno de Atenção 

Básica, dedicado à saúde mental, destaca que: 

 

Antes de qualquer proposição de trabalho com família, necessário será 

entender o que é família em sua complexidade, suspendendo juízos de 

valor, conceitos fechados, lineares e prontos, os quais produzem uma 

concepção reducionista de família. Pode ser útil compreender família 

como um sistema aberto e interconectado com outras estruturas sociais e 

outros sistemas que compõem a sociedade, constituído por um grupo de 

pessoas que compartilham uma relação de cuidado (proteção, 

alimentação, socialização), estabelecem vínculos afetivos, de 

convivência, de parentesco consanguíneo ou não, condicionados pelos 

valores socioeconômicos e culturais predominantes em um dado contexto 

geográfico, histórico e cultural. (Ministério da Saúde, 2013, p. 63) 

 

Um aspecto a ser observado é que as relações vinculares podem ser estabelecidas 

patologicamente e, por conseguinte, gerar expiação, culpa, controle, queixas e outras 

posturas disfuncionais. Assim, cada membro da família vivencia o sofrimento psíquico e 

elabora esse processo de modo singular (Borbal et al., 2011). Desse modo, ao acolher o 

sujeito em sofrimento psíquico e criar novos modos e sentidos de vida, a potencialidade de 

criar saúde na família é evidenciada. Novos modos de ser família e devires do cuidado de 

si e do outro se manifestam. Esse posicionamento ativo da família vai ao encontro da 

definição do ―ser saudável‖ de Boff (1999/2004), que afirma que ser saudável significa 

realizar um sentido de vida que englobe a saúde, a doença (p. 144). 

Ao constatarem os processos de produção de cuidado familial, os profissionais dos 

serviços de saúde devem estar capacitados para efetuar uma intervenção que facilite a 

descristalização de papéis e possibilite movimentos de intensidades de forças que 

promovam a potencialização do processo de criatividade da família para enfrentar o 

sofrimento de maneira a estimular sua autonomia e liberdade no cuidado exercido. Num 

contínuo movimento de não alienar o sujeito em sofrimento psíquico na 

produção/invenção/execução desse cuidado e libertando sua produção de subjetividade. 

Os modos de ser família se relacionam com a atenção destinada à saúde do sujeito 

em sofrimento psíquico, pois seu posicionamento de recusa ou realização do cuidado 

interfere no processo de desinstitucionalização. Para que esta não seja reduzida 

erroneamente a um sinônimo de desospitalização, faz-se necessário a constituição de novos 

olhares sobre a relação vincular entre o sujeito em sofrimento psíquico, a família e a 

comunidade para que o processo de exclusão não se perpetue no cotidiano dessas 

estruturas. O que representaria o processo de descuido, descaso e indiferença que Boff 
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(1999/2004) destaca como o embrutecimento das relações, ou seja, o processo de 

desumanização da vida. 

 

3.1. Implicações da desinstitucionalização na família 

 

A desinstitucionalização se apresenta como um meio para a constituição de um 

novo lugar para os sujeitos em sofrimento psíquico ao criar mecanismos para a superação 

da exclusão e restituição da cidadania para esses atores sociais. Para consolidar o 

redirecionamento da atenção à saúde mental no país e garantir a inclusão social e a 

reabilitação psicossocial do sujeito em sofrimento psíquico, vivemos o processo de 

implementação de serviços extra hospitalares, territoriais e interligados em rede.  

O Ministério da Saúde (2011b) enfatiza que, no período de 2002 a 2011, foram 

fechados 18.500 leitos em hospitais psiquiátricos. De acordo com dados divulgados pelo 

Ministério da Saúde no mês de março de 2012, a rede de saúde mental possui 

aproximadamente 1742 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o Programa De Volta 

Para Casa beneficia 3961 sujeitos em sofrimento psíquico, existem 625 Residências 

Terapêuticas, 92 Consultórios de Rua e 640 iniciativas de inclusão social pelo trabalho de 

sujeitos em sofrimento psíquico. A partir desses dados e da literatura consultada, pode-se 

inferir que, embora a rede de atenção à saúde mental esteja em crescimento, a proporção 

entre a redução dos leitos e a criação de novos serviços de qualidade, obedecendo aos 

princípios da Reforma Psiquiátrica, ainda apresenta alguns obstáculos que podem gerar 

sobrecarga na família. 

O Grupo de Trabalho sobre Demandas dos Usuários e Familiares da Saúde Mental 

foi criado em 2008 durante o I Congresso Brasileiro de Saúde Mental em Florianópolis. 

Ele representa um colegiado de caráter informal, com o intuito de sugerir estratégias e 

ações que beneficiem sujeitos em sofrimento psíquico e familiares. Dentre outras pautas de 

reivindicações, está a melhoria da qualidade de serviços da rede pública de saúde mental 

(Ministério da Saúde, 2011a). 

Vasconcelos e Rodrigues (2010) ressaltam o número reduzido de 120 inscrições de 

Associações de usuários e familiares de saúde mental no Brasil em relação aos mais de 

1500 CAPS registrados. Os autores também assinalam a fragilidade organizacional e a 

ambiguidade política nas bases dessas associações. E enfatizam que os processos de 

reforma psiquiátrica que não fornecem apoio adequado aos familiares podem gerar 
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privatização do cuidado e desassistência aos sujeitos em sofrimento psíquico na esfera 

familiar. 

Reconhecendo o papel da família nessa rede de cuidado e a carência de ações 

efetivas de acolhimento às famílias, o relatório da IV Conferência Nacional de Saúde 

Mental Intersetorial, realizada em 2010, revela como um de seus princípios e diretrizes: 

 

A necessidade de criação de políticas intersetoriais e de potencialização 

de ações que garantam: o atendimento, a capacitação, a informação, o 

suporte às famílias e aos cuidadores dos usuários, envolvendo todos os 

atores no processo terapêutico; e o acolhimento na rede de serviços de 

saúde mental e nos diferentes serviços que compõem a rede por exemplo, 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro de 

Referência da Assistência Social, Atenção Primária, Educação, 

compartilhando e multiplicando o cuidado em saúde mental, fortalecendo 

a co-responsabilidade, o compromisso com o tratamento, e resgatando o 

protagonismo de todos os atores. (Ministério da Saúde, 2010, p. 63) 

 

Diante do exposto, pode-se observar que, apesar dos avanços nas políticas públicas 

nacionais de saúde mental, existem algumas dificuldades que ainda não foram superadas e 

se apresentam como desafios, por exemplo, os questionamentos: Quem cuida do cuidador? 

e Como esse cuidado é realizado? Mesmo com o trabalho de matriciamento entre as 

equipes de saúde mental e atenção primária, e a inclusão, em 2008, de profissionais de 

saúde mental na Atenção Básica e Estratégias Saúde da Família através dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), o cuidado à família do sujeito em sofrimento psíquico 

ainda não é satisfatório, pois se apresenta na fase de implantação (Ministério da Saúde, 

2011a). Portanto, a família necessita cuidar de si mesma, enquanto assume também o papel 

de cuidadora junto ao sujeito em sofrimento psíquico nessa rede integrada de serviços de 

atenção à saúde. E, diante desse quadro, investigar como se dá a construção/invenção do 

cuidado na/da família, do envolvimento e engajamento de familiares com a Reforma 

Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial, além da criação de associações de familiares se faz 

imprescindível. 

Os estudos realizados acerca do tema da família provedora de cuidado ao sujeito 

em sofrimento psíquico mostram que as relações que estabelecem se constituem e se 

modificam a partir das produções científicas e culturais em torno da loucura (Severo, 

Dimenstein, Brito, Cabral & Alverga, 2007). Corroborando essa ideia, numa revisão 

teórica sobre o significado do cuidado para o familiar na reabilitação psicossocial do 

sujeito em sofrimento psíquico, Vianna e Barros (2004) assinalam que o ato de cuidar 

possui características peculiares de acordo com a sociedade em que se insere, pois recebe 

influências de fatores sociais, culturais e econômicos. O cuidar em família, através da 
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divisão de tarefas e construção de estratégias para enfrentar as dificuldades reflete a adesão 

aos novos direcionamentos de superação do aparato manicomial.  

O cuidado deve ser compartilhado entre a família, os serviços de saúde, a 

comunidade e a própria implicação do sujeito em sofrimento psíquico. Colvero, Ide e 

Rolim (2004) enfatizam que na perspectiva da desinstitucionalização da loucura a família 

não deve ocupar o lugar de culpada pelo sofrimento psíquico, ou vítima, mas de 

protagonista no cuidado reabilitador. No entanto, faz-se necessário considerar que algumas 

famílias, independente de suas limitações, não se constituem como unidade de apoio e 

cuidado (Borbal, Paes, Guimarães, Labrinici & Maftum, 2011).  

Quando o sofrimento psíquico começa a se manifestar, Estevam, Marcon, Antônio, 

Munari e Waidman (2011) constatam que a família entra num movimento de negação e 

preocupação, apresenta sentimentos de tristeza, angústia e desespero diante dos 

comportamentos estranhos do familiar e de sua falta de compreensão. Borbal et al. (2011) e 

Rosa (2003) também observam a negação do sofrimento psíquico e acrescentam que a 

família se sente impotente, fragilizada, culpada, sem saber como agir e sem esperança 

quanto ao futuro. Para Oliveira, Lunardi e Silva (2005), a aceitação do sofrimento psíquico 

é um elemento chave para a apreensão do que acontece com o familiar, e a intervenção dos 

profissionais de saúde é fundamental para que a família não se fixe em crenças 

estereotipadas como o desvalor do transtorno mental. 

As famílias participantes do estudo de Borbal et al. (2011) significam o cuidar do 

sujeito em sofrimento psíquico como manter-se presente, proteger, compreender, auxiliar, 

agir com dedicação e afeto, além de instrumentalizar-se, buscar conhecer a si mesmo, o 

transtorno mental, os sintomas e as possíveis limitações que ele impõe ao familiar que 

adoeceu (p. 445). Nesse estudo, fica evidente a preocupação da família em cuidar de si 

mesma para assumir o papel que a Reforma Psiquiátrica lhe designa, e a importância 

atribuída ao uso adequado da medicação e da própria implicação do familiar em sofrimento 

psíquico no processo de tratamento.  

Essa preocupação com o próprio cuidado se justifica pelos sentimentos de 

insegurança e desconforto que a família experiencia ao viver a imprevisibilidade das 

atitudes do familiar em sofrimento psíquico (Colvero et al., 2004). O que legitima as 

colocações de Oliveira (2001) e Rosa (2003) que enfatizam a sensação de impotência nos 

momentos em que o familiar entra em crise e a ambivalência de sentimentos nas 

dificuldades de interação no dia a dia.  
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A sobrecarga na família é apontada por Estevam et al. (2011) como consequência, 

dentre outros fatores, do comportamento do sujeito em sofrimento psíquico, dos 

sentimentos vivenciados nessa interação e das implicações socioeconômicas 

desencadeadas, que podem gerar o adoecimento e a medicalização dos cuidadores. 

Albuquerque (2010) aponta que diferentes tipos de parentesco estão relacionados a níveis 

distintos de sobrecarga e ressalta que o transtorno mental não atinge só o membro da 

família, mas todo o grupo familiar, que parece não estar superando as exigências e as 

dificuldades resultantes do papel de cuidador (p. 85).  

A literatura consultada demonstra que a família necessita de cuidado, expõe que os 

serviços de acolhimento na rede de promoção e prevenção de saúde mental são incipientes, 

e aponta as Estratégias Saúde da Família como um espaço adequado para acolher essa 

demanda por encontrar-se próximo da realidade das comunidades. De acordo com Vianna 

e Barros (2004), a família que não tem uma rede social organizada e eficiente para suprir 

suas demandas pode reproduzir no ambiente doméstico a exclusão social do sujeito em 

sofrimento psíquico ao oferecer um cuidado que vigia, pune e restringe a liberdade do 

outro. 

Para Boff (1999/2004), cuidar de si e do outro sugere o movimento de superação da 

dominação dos sexos, do patriarcalismo e do feminismo excludente. Demanda a invenção 

de relações que proporcionem a manifestação das diferenças como singularidade da 

substância humana, e não como desigualdades. Essa convergência na diversidade cria 

espaço para uma experiência mais global e integrada de nossa própria humanidade, uma 

maneira mais cuidada de ser (p. 140). 

 

4. SEGUINDO FLUXOS DO PENSAMENTO DE DELEUZE E GUATTARI 

 

Deleuze (1992/2008) acredita que as linhas são os elementos que constituem as 

coisas, pessoas e acontecimentos. Um mapa ou diagrama é formado por linhas que 

funcionam de modos distintos ao mesmo tempo. E destaca que o interessante em uma 

pessoa são as linhas que a compõem, que ela toma emprestado ou ela mesma cria. Desse 

modo, cada coisa, pessoa, acontecimentos e sociedade tem sua geografia, sua cartografia. 

Numa cartografia, pode-se apenas marcar caminhos e movimentos, com coeficientes de 

sorte e de perigo. É o que chamamos de “esquizoanálise”, essa análise das linhas, dos 

espaços, dos devires (p. 48).  
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Ainda no mesmo fluxo de pensamento, o autor se questiona acerca do que somos 

feitos. O que é um nome próprio? Para Deleuze (1992/2008, p.48), os nomes próprios 

designam forças, acontecimentos, movimentos e motivações, ventos, tufões, doenças, 

lugares e momentos, muito antes de designar pessoas. O autor fala de uma perspectiva de 

imanência, devires e agenciamentos. 

Guattari (1986) segue os rumos dessa perspectiva ao se questionar o que seria o 

sofrimento psíquico e o correlaciona com os modos de fazer agenciamentos na vida. Pensa 

o sofrimento psíquico como alguma coisa que se agencia no conjunto de diversos níveis de 

modos de vida, envolvendo elementos de ordem pessoal, conflitos de funcionamento de 

personalidade, relações de diversas dimensões, como sexual, de casal, familiares, 

microssociais, institucionais, de trabalho, estéticas, religiosas, morais e econômicas, indo 

além de um sintoma no corpo e de questões puramente biológicas. 

Os caminhos do cuidado passam pela escolha da cartografia que surge no próprio 

agenciamento do processo de construção conjunta de saúde, que pode passar por novos 

referenciais do contexto médico, ao familiar e social, desencadeando processos de 

produção de subjetividade do sujeito em sofrimento psíquico e de todos os envolvidos na 

produção de cuidado por corresponsabilização. Guattari (1986) chama a atenção para a 

problemática do profissional que deseja cuidar do sujeito em sofrimento psíquico, 

alertando sobre o modo de lidar com seu saber técnico: 

 

Acredito que a função de qualquer pessoa em posição de assistência é 

desconfiar de si própria enquanto terapeuta, desconfiar de seus próprios 

preconceitos teóricos. Tais preconceitos podem não só nos impedir de 

enxergar, mas até nos fazer contrariar possibilidades de uma outra 

organização processual na existência do paciente, de um outro modo de 

construção de sua subjetividade, de sua vida, de seu território, ou seja, 

contrariar a possibilidade de constituição de modos singulares e 

dissidentes. Isso quer dizer que é preciso preservar canais fora das 

normas, não apenas das normas de comportamento dominante, mas 

também das normas psicanalíticas ou psicológicas, por mais abertas que 

se as considerem. (p. 247). 

 

 

Para a construção do cuidado de si e do outro, um aspecto a ser trabalhado nas 

relações, seja do cuidado em espaços envolvendo profissionais, espaços no grupo familiar, 

relações entre os diversos espaços-tempo na comunidade e sociedade, é o quantum de 

transversalidade nessas relações, opondo-se aos coeficientes de verticalidade e 

horizontalidade. Guattari (1974/2004) aponta o grau máximo de comunicação (ser ouvido-

ouvinte) entre esses diferentes níveis e nos diferentes sentidos como um coeficiente de 
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transversalidade. E chama a atenção para o fato de que enquanto se mantêm imobilizadas 

em si mesmas, as pessoas só podem ver a si mesmas (p. 111). 

Ainda de acordo com Guattari (1974/2004), a transversalidade atua nos grupos 

numa dimensão contrária e complementar aos processos que geram hierarquização e 

modos de comunicação esterilizantes. A transversalidade pode se apresentar em quantum 

elevado nos grupos-sujeitos, que possuem como característica movimentos, no sentido de 

assumir os significados de suas práxis, admitindo o risco por sua própria finitude, 

confrontando-se com o não-sentido. Os grupos-sujeitados possuem como característica a 

postura de receber determinações exteriores passivamente, adotando modos de 

autoconservação e proteção de um não-sentido avaliado como exterior a si, impedindo os 

movimentos de construções de alteridade do grupo, ou mesmo, produzindo automutilação 

burocrática. Portanto, é importante estimular a produção de transversalidade nas relações 

sociais de modo geral, para impedir a fixidez de modos de vidas e produção de 

subjetividade. 

A partir desse ponto, podemos pensar a respeito do grupo familiar. Rolnik 

(2006/2011), inspirada nas leituras de Deleuze e Guattari, destaca o papel de captura do 

desejo pela família e nos alerta para os riscos de impossibilidade de o sujeito construir sua 

própria singularidade:  

 

A síndrome de captura de nosso desejo pela família, sacralizada/sagrada e 

mumificada, ou por qualquer outra referência geral - mesmo que se trate 

de um mapa mutável e até supermutável - nos faz perder a sensibilidade 

ao corpo vibrátil e torna moral a nossa consciência: ela passa, para nos 

guiar, a se relacionar com o mundo interpretando-o à luz de um Bem-e-

Mal qualquer (fixo ou variável, uno ou múltiplo), que ela elegeu como 

verdadeiro, fazendo de nós sujeitos sujeitados a conteúdos e imagens 

valorizados a priori. (p. 183) 

 

Em O Anti-Édipo, Deleuze e Guattari (1972/2010) delineiam um capítulo intitulado 

Psicanálise e o familismo: A santa família! Nesse capítulo, os autores discutem e criticam 

o modo de se fazer psicanálise e as implicações do Édipo. Compõem linhas que 

questionam a família como estrutura fechada onde a produção de subjetividade está 

limitada à triangulação (pai, mãe e eu). Rompem com a ideia de representação e propõem 

linhas para a família e a produção de subjetividade pela imanência em termos de 

multiplicidades e não de unidade/identidade do sujeito. E seguem o seguinte caminho 

reflexivo para desenhar fluxos sobre a família: 

O pai e a mãe só existem aos pedaços, e nunca se organizam numa figura 

ou numa estrutura ao mesmo tempo capazes de representar o inconsciente 

e de representar nele os diversos agentes da coletividade, mas explodem 

sempre em fragmentos que ladeiam esses agentes, confrontam-se, opõem-
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se ou se conciliam com eles como num corpo a corpo. O pai, a mãe e o eu 

estão em combate e em contato direto com os elementos da situação 

histórica e política, com o soldado, o tira, o ocupante, o colaboracionista, 

o contestatário ou com o resistente, com o patrão, a mulher do patrão, que 

a cada instante quebram as triangulações e impedem que o conjunto da 

situação se assente sobre o complexo familiar e nele se interiorize. Em 

suma, a família nunca é um microcosmo no sentido de uma figura 

autônoma, ainda que inscrita num círculo maior que ela mediatizaria e 

exprimiria. Por natureza, a família é excentrada, descentrada. Falam-nos 

de família fusional, cisional, tubular, forcluinte. Mas de onde vêm os 

cortes e sua distribuição, que precisamente impedem a família de ser um 

―interior‖? Há sempre um tio da América, um irmão que se deu mal, uma 

tia que fugiu com um militar, um primo desempregado, falido ou 

arruinado, um avô anarquista, uma avó louca ou extremamente 

alquebrada, internada num hospital. A família não engendra seus próprios 

cortes: as famílias são cortadas por cortes que não são familiares: a 

Comuna, o caso Dreyfus, a religião e o ateísmo, a guerra da Espanha, a 

escalada do fascismo, o stalinismo, a guerra do Vietnã, Maio de 68... tudo 

isso forma os complexos do inconsciente, muito mais eficazes do que o 

eterno Édipo. E é mesmo do inconsciente que se trata. Se há estruturas, 

elas não existem no espírito à sombra de um falo fantástico que 

distribuiria as suas lacunas, passagens e articulações. Elas existem no real 

imediato impossível. (p.134) 

 

 

E, a partir desses fluxos de pensamentos sobre a família, destacam a noção de 

inconsciente como fábrica, ateliê, produção constante, em detrimento do inconsciente tal 

como um teatro, representação, encenação. E assinala que a esquizoanálise é atravessada 

por esse olhar sobre o inconsciente processual voltado mais para as práxis atuais e futuras, 

criando fluxos diversos para os modos de ser família e produzir subjetividade: 

 

A esquizoanálise procura desfazer o inconsciente expressivo edipiano, 

sempre artificial, repressivo e reprimido, mediatizado pela família, para 

atingir o inconsciente produtivo imediato. Sim, a família é um estímulo — 

mas um estímulo de valor qualquer, um indutor que não é organizador 

nem desorganizador. (Deleuze & Guattari,1972/2010, pp. 135-136) 

 

 

A esquizoanálize faz um esforço de mobilização das formações coletivas, 

individuais, objetivas, subjetivas dos devires humanos, animais, vegetais etc. Segue os 

fluxos de uma diversificação de meios de semiotização, de produção de sentidos, atos, 

novas realidades, abandonando a perspectiva da interpretação pela perspectiva dos 

agenciamentos criadores, produtores de afetos, acompanhando a processualidade da vida e 

seus diversos modos de expressão (Guattari & Rolnik, 1986). 

Guattari (1992) expõe a importância da abertura das formações de subjetividade 

para uma pragmática ético-estética e delineia quatro ―imperativos‖ esquizoanalíticos: 

imperativo da irreversibilidade do encontro enquanto acontecimento; imperativo da 

singularização que possibilita qualquer ruptura de sentido, permitindo a formação de novos 
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universos de referências; imperativo da heterogênese, que caminha em direção à 

especificidade do terreno ontológico; e imperativo da necessitação, entendido como o 

movimento de passar por um afeto, percepto ou conceito ao habitar um território 

existencial marcado pela dimensão da finitude e do que não pode ser traduzido. 

A subjetividade é entendida por Guattari (1992, p. 19) como o conjunto das 

condições que torna possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição 

de emergir como território existencial auto-referencial, em adjacência ou em relação de 

delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva. O autor chama a atenção para o fato 

de que, através da cartografia, os grupos sociais e os sujeitos veiculam seus próprios 

sistemas de modelização da subjetividade, num processo de múltiplos componentes 

envolvendo reapropriação e autopoiese de seus meios de produção. 

Para que os processos de reapropriação da subjetividade se efetivem nos 

movimentos sociais (tais como o Movimento da Luta Antimanicomial, de minorias sociais 

que pretendem desfazer os sistemas de coação e opressão que tendem a modelizá-los, 

serializá-los), esses movimentos precisam criar suas próprias cartografias, suas próprias 

referências, inventar suas práxis de modo a romper com a produção de subjetividade 

capitalística, produzindo singularidades. Num processo que transpõe a manipulação da 

subjetividade coletiva, ressaltando sempre o alcance político dessas lutas em qualquer 

esfera que esses movimentos sociais se expressem ou se agenciem (Guattari & Rolnik, 

1986). 

E o que podemos dizer sobre as minorias? Deleuze e Guattari (1997/2008) as 

delineiam pelo devir ou pelas multiplicidades de fluxos, de conexões das relações 

interiores aos números, pelo desvio que as separam de um axioma da maioria 

preponderante: 

A potência das minorias não se mede por sua capacidade de entrar e de se 

impor no sistema majoritário, nem mesmo de reverter o critério 

necessariamente tautológico da maioria, mas de fazer valer uma força dos 

conjuntos não numeráveis, por pequenos que eles sejam, contra a força 

dos conjuntos numeráveis, mesmo que infinitos, mesmo que revertidos ou 

mudados, mesmo que implicando novos axiomas ou, mais que isso, uma 

nova axiomática. A questão não é de modo algum a anarquia ou a 

organização, nem mesmo o centralismo e a descentralização, mas a de um 

cálculo ou concepção dos problemas que concernem aos conjuntos não 

numeráveis, contra a axiomática dos conjuntos numeráveis. Ora, esse 

cálculo pode ter suas composições, suas organizações, mesmo suas 

centralizações, mas ele não passa pela via dos Estados nem pelo processo 

da axiomática, mas por um devir das minorias. (p. 175) 
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E pensando no campo da saúde mental, Guattari (1981/1987) chama a atenção para 

a necessidade das ações minoritárias de alternativa à psiquiatria se interligarem 

constantemente às lutas sociais mais amplas. No sentido de um entrecruzamento de vozes, 

por um diálogo que promova abertura para novos agenciamentos, ultrapassando as 

concepções repressivas tradicionais do campo da loucura e do desejo, que coisifica os 

sujeitos, possibilitando novos fluxos e multiplicidades. 

As multiplicidades são apresentadas por Deleuze e Guattari (1995/2007) como a 

construção da própria realidade, que não se relaciona a nenhuma unidade em si, nem ideia 

de totalização. Os autores destacam como princípios das multiplicidades:  

 

seus elementos, que são singularidades; suas relações, que são devires; a 

seus acontecimentos, que são hecceidades (quer dizer, individuações sem 

sujeito); a seus espaços-tempos, que são livres; a seu modelo de 

realização, que é o rizoma (por oposição ao modelo da árvore); a seu 

plano de composição, que constitui platôs (zonas de intensidade 

contínua); aos vetores que as atravessam, e que constituem territórios e 

graus de desterritorialização. (p. 8) 

 

 

Um rizoma se encontra sempre no meio, não começa nem conclui, ele cresce e 

transborda. Se movimenta em termos de ―e‖, ―e‖, ―e‖, em processos transversais entre as 

coisas, quando essas adquirem velocidade, mas não em sentidos localizáveis. O rizoma é 

aliança. A árvore impõe sentidos para o verbo ―ser‖ e funciona como filiação. O rizoma 

conecta um ponto qualquer a outro ponto qualquer, é feito de direções movediças, de linhas 

de segmentaridade, de estratificações, provocando a territorialização e linhas de fuga, que 

geram rupturas e desterritorialização, consequentemente a multiplicidade se 

metamorfoseia. O rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido com múltiplas 

entradas e saídas, um mapa aberto, conectável e modificável, num sistema a-centrado e não 

hierárquico, que se adapta a montagens de diversas naturezas. O rizoma faz mapa e não 

decalque. Um rizoma é feito de platôs, e estes são formados por multiplicidade conectável 

com outras hastes subterrâneas superficiais (Deleuze & Guattari, 1995/2007). 

Deleuze e Guattari ilustram o conceito de rizoma através do estilo de escrita de Mil 

Platôs. Cada capítulo representa um platô e, de acordo com os próprios autores, cada 

capítulo pode ser lido sem qualquer obrigatoriedade de sequência lógica. Podem ser 

relacionados entre si sem qualquer ligação pré-estabelecida. Cada platô é um encontro 

entre devires outros, são fluxos que se produzem como componentes de passagem. 
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O sistema arborescente se caracteriza por canais de transmissão pré-estabelecidos, 

classes enraizadas, com centros de significância e subjetivação, autômatos centrais como 

memória organizada e grafismo hierárquico. No entanto, existem nós de arborescência nos 

rizomas e empuxos rizomáticos nas raízes. O rizoma não possui um modelo estrutural e 

ordem linear. A árvore articula e hierarquiza os decalques, fixa um ponto. O rizoma não 

cessa de conectar cadeias semióticas, organizações de poder e acontecimentos relacionados 

às artes, ciências e lutas sociais (Deleuze & Guattari, 1995/2007). As famílias, os partidos 

políticos, as conjugalidades e as associações são exemplos de grupos centrados, 

hierarquizados, que podem ser caracterizados como assujeitados e arborescentes (Deleuze 

& Guattari, 1995/2008). 

De acordo com Deleuze e Guattari (1997/2008b), devir é um rizoma, é da ordem da 

aliança e não da filiação, não é uma árvore classificatória, não é imitação, é ―compor com‖, 

é fazer do mundo um devir, é compor mundos: 

Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos 

que se possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as 

quais instauramos relações de movimentos e repouso, de velocidade e 

lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de nos 

tornarmos, e através das quais nos tornamos. É nesse sentido que o devir é 

o processo do desejo. Esse princípio de proximidade ou de aproximação é 

inteiramente particular, e não reintroduz analogia alguma. Ele indica o 

mais rigoroso possível uma zona de vizinhança ou de co-presença de uma 

partícula, o movimento que toma toda partícula quando entra nessa zona. 

(p. 64) 

 

Ainda de acordo com os autores, o sistema-linha (ou bloco) do devir opõe-se ao 

sistema-ponto da memória. Portanto, o devir é uma anti-memória, o oposto da 

arborescência. O devir é um movimento em que a linha se liberta do ponto. No entanto, se 

a linha se opõe ao ponto, não é de maneira absoluta. A lembrança tem sempre uma função 

de reterritorialização, é um sistema arborescente, memorial, de linha vertical e horizontal, 

estrutural, de reterritorialização ou territorialização, é um sistema molar. E o movimento de 

desterritorialização faz com que os componentes moleculares se conservem juntos. Opõe-

se, assim, o sistema-linha ou bloco à lembrança, o devir à memória.  

Os agenciamentos são construídos de modo que as funções e forças territorializadas 

seguem linhas que adquirem autonomia, a ponto de gerar novos agenciamentos, 

movimentos de desterritorialização (descodificação, através de linhas de fuga), podendo 

gerar movimentos de reterritorialização em seguida. As máquinas são chaves singulares 

que abrem ou fecham um agenciamento. Deleuze e Guattari (1997/2008b) explicam esse 

processo da seguinte forma: 
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Cada vez que um agenciamento territorial é tomado num movimento que 

o desterritorializa (em condições ditas naturais ou, ao contrário, 

artificiais), diríamos que se desencadeia uma máquina.  É essa a diferença 

que queríamos propor entre máquina e agenciamento: uma máquina é 

como um conjunto de pontas que se inserem no agenciamento em vias de 

desterritorialização, para traçar suas variações e mutações. Pois não há 

efeitos mecânicos; os efeitos são sempre maquínicos, isto é, eles 

dependem de uma máquina diretamente conectada com o agenciamento e 

liberada pela desterritorialização. O que nós chamamos de enunciados 

maquínicos são esses efeitos de máquina que definem a consistência onde 

entram as matérias de expressão. Tais efeitos podem ser muito diversos, 

mas eles jamais são simbólicos ou imaginários, eles sempre têm um valor 

real de passagem e de alternância. (pp. 146-147) 

 

O agenciamento territorial, de acordo com Deleuze e Guattari (1997/2008), é um 

consolidado de meio, espaço-tempo, coexistência, sucessão e implica uma descodificação. 

Um território apresenta potencial em vias de passar por outros agenciamentos e está 

constantemente em vias de desterritorialização. Os agenciamentos apresentam 

componentes variáveis de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, linhas 

entrelaçadas molares, moleculares e de fuga e as diversas pontes e relações estabelecidas 

entre esses componentes atuam na composição de possíveis territórios existenciais. O 

território é um ato que afeta meios e expressividade de ritmos, é mais que um lugar de 

passagem. Expor sua organização interna compartilhando placas e cartazes já pode 

conduzir a intra-agenciamentos, a motivos e contrapontos, que desenham caminhos de 

outros agenciamentos, assim, aquilo que era função constituída num agenciamento 

territorial poderia virar elemento de passagem para novas aberturas e ganhar forças e 

autonomia para novos planos, em movimentos mais amplos, abrindo conexões para 

interagenciamentos. Outra direção seria criar um espaço-tempo em que não 

necessariamente se precisaria trocar de território e desfazer agenciamentos até então 

satisfatórios, mas potencializar o que já funcionaria muito bem. 

O ritornelo é um elemento trabalhado por Deleuze e Guattari (1997/2008) que se 

vincula ao agenciamento territorial. Num sentido geral, o ritornelo é tido como todo 

conjunto de matérias de expressão que traça um território, e que se desenvolve em motivos 

territoriais, em paisagens territoriais (há ritornelos motores, gestuais, ópticos, etc.). Num 

sentido restrito... quando o agenciamento é sonoro ou “dominado” pelo som (p. 132).  

Numa análise sobre a temática ―sociedade sem manicômios‖, Pelbart (1990) fala do 

risco de se esvaziar o potencial de desterritorialização dos sujeitos considerados loucos, 

criando-se processos em que se predeterminem suas identidades, reconhecendo ou 

limitando seus respectivos lugares e privilégios. O potencial de desterritorialização é 

considerado por esse autor como o que foge aos códigos e regras enrijecidas, e possibilita a 
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transposição ou deslocamentos de fronteiras, que permitem a existência das diferenças, 

singularidades, numa direção oposta à domesticação de uma fera que supostamente os 

habitariam ou mesmo um processo de homogeneização e padronização do social. Pelbart 

sugere a ruptura com a hegemônica racionalidade carcerária e propõe movimentos que 

possibilitem acompanhar, dar passagem, praticar deslocamentos e fazer circular um 

trânsito com tudo que os loucos nos acenam.  

Nesse mesmo debate, Pelbart (1990) ressalta a ineficácia de simplesmente 

evocarmos novas palavras de ordem articuladas a devires ou multiplicidades, mas aponta 

que um caminho possível seria fazer do acaso um campo de invenção, e fazer do 

desconhecido e imprevisto, uma linha de fuga micropolítica, sem abominar os nãos 

sentidos. Conduz sua fala para o fim do manicômio, mas igualmente fim do manicômio 

mental, isto é, um direito à desrazão (p. 137). Na produção de novos territórios 

existenciais, agenciamentos perpassariam processos em que a razão explicativa não 

sobressairia, nem mesmo a irracionalidade, mas a possibilidade de desarrazoar, pensar, 

viver e se expressar inventivamente, sem limites pré-fixados por nossa sociedade. 

No livro intitulado As três ecologias, Guattari (1989/1997) sugere que os novos 

agenciamentos produtivos devem passar por modos de produção de subjetividade 

(conhecimento, cultura, sensibilidade e sociabilidade) que ultrapassem sistemas materiais, 

mas os valores incorporais devem ganhar visibilidade. Os sintomas e incidentes 

considerados fora das normas devem ser entendidos como índices de um trabalho potencial 

de subjetivação. Ressalta que a ecologia social atua na reconstrução das relações humanas 

em todos os níveis do socius. Paralelamente, aposta na ecologia mental que, ao englobar 

aspectos da vida cotidiana individual, doméstica, de vizinhança, de criação e ética pessoal, 

cultiva um dissenso e a produção singular de existência em oposição à busca de consenso 

cretinizante, promovendo, assim, processos de heterogênese. 

 

 

4.1. CONSTRUÇÕES METODOLÓGICAS EM MOVIMENTO: PELOS RUMOS 

DA CARTOGRAFIA 

 

Nessa investigação, buscamos inspiração na perspectiva cartográfica. Segundo 

Kastrup (2009/2012), o método cartográfico foi elaborado por Gilles Deleuze e Félix 

Guattari na obra Mil Platôs, método que não propõe a representação de um objeto, mas 

acompanhar processos, caracterizando-se como um método ad hoc. 
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A cartografia sugere uma reversão metodológica que Passos, Kastrup e Escóssia 

(2009/2012) explicam da seguinte forma:  

A metodologia, quando se impõe como palavra de ordem, define-se por 

regras previamente estabelecidas. Daí o sentido tradicional de 

metodologia que está impresso na própria etimologia da palavra: metá-

hódos. Com essa direção, a pesquisa é definida como um caminho 

(hódos) predeterminado pelas metas dadas de partida. Por sua vez, a 

cartografia propõe uma reversão metodológica: transformar o metá-hódos 

em hódos-metá. Essa reversão consiste numa aposta na experimentação 

do pensamento – um método não para ser aplicado, mas para ser 

experimentado e assumido como atitude. Com isso não se abre mão do 

rigor, mas esse é ressignificado. O rigor do caminho, sua precisão, está 

mais próximo dos movimentos da vida ou da normatividade do vivo, de 

que fala Canguilhem. A precisão não é tomada como exatidão, mas como 

compromisso e interesse, como implicação na realidade, como 

intervenção. (pp. 10-11) 

 

No entanto, essa reversão não causa uma desorientação para o pesquisador, pelo 

contrário, é ao movimentar a pesquisa que o caminho a percorrer se faz, seguindo o 

presente vivo da pesquisa. No livro Pistas do Método da Cartografia: pesquisa-

intervenção e produção de subjetividade (2009/2012) e na revista Fractal: Revista de 

Psicologia Editorial v. 25, n. 2 (2013) são apresentadas algumas pistas para a realização de 

pesquisas cartográficas. Porém, os autores nos chamam a atenção para o fato de que as 

pistas não devem ser confundidas com regras de passo a passo a seguir. São referências e 

não procedimentos a se aplicar a priori. O método cartográfico é uma prática de 

engajamento, implicação e processualidade que não se faz pela posição de neutralidade do 

aprendiz-cartógrafo, este conduz o desenrolar de uma política da narrativa. 

As referências teóricas do cartógrafo surgem do próprio processo cartográfico. 

Rolnik (2006/2011) diz que, nessa perspectiva, teoria é sempre cartografia, e esta se 

apresenta acoplada às paisagens que o cartógrafo acompanha, num fazer antropofágico em 

que se alimenta a investigação com diversos elementos e linguagens (filmes, conversas, 

fontes escritas e não teóricas), desvendando intensidades que buscam expressão. Nesse 

percurso, a linguagem cria mundos e compõe novas histórias, em um fazer cartográfico 

que se cria em movimentos de traçar/percorrer/descobrir/inventar a produção de vida. 

Para investigar as expressões de cuidado na trajetória de vida de Iracema Polidoro, 

familiar escolhida para participação nesta pesquisa, devido ao seu papel ativo como 

representante nacional dos familiares dos usuários de saúde mental, como ator social 

importante na Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica e interlocutora do Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial, seguiremos o que Rolnik (2006/2011) descreve como 

mergulhar na geografia dos afetos dessa familiar de sujeitos em sofrimento psíquico e, ao 
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mesmo tempo, inventar pontes de linguagem para fazer sua travessia, acompanhando o 

processo de produção do cuidado e suas expressões para com ela mesma, no seu núcleo 

familiar, na APACOJUM (Associação de Saúde Mental Juliano Moreira) e no Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial. 

Segundo Alvarez e Passos (2009/2012), cartografar é habitar um território 

existencial e exige um aprendizado do cartógrafo que é construído no movimento em 

transformação da pesquisa. O aprendiz-cartógrafo deve adotar uma postura aberta e atenta, 

cultivar uma receptividade afetiva ao campo e uma disponibilidade à experiência, numa 

atitude que se coloca em lateralidade com a experiência. Isso porque, no método 

cartográfico, a constituição de um território existencial não nos coloca de modo 

hierárquico diante do objeto, como um obstáculo a ser enfrentado (conhecer = dominar, 

objeto = o que objeta, o que obstaculiza) (p. 135). Ao compartilhar um território 

existencial, sujeito e objeto da pesquisa se articulam, se produzem e assumem um ethos. 

Há um engajamento na pesquisa e a construção de um ―saber com‖ e não um ―saber 

sobre‖, resultando na produção coletiva de conhecimento e da realidade que se constituem 

em meio à ética do cuidado, em que os interesses do participante da pesquisa também são 

considerados. 

O movimento da cartografia nas paisagens psicossociais é problematizado por 

Guattari (citado por Rolnik, 2006/2011):  

 

Para os geógrafos, a cartografia - diferentemente do mapa: representação 

de um todo estático - é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo 

tempo que os movimentos de transformação da paisagem. Paisagens 

psicossociais também são cartografáveis. A cartografia, nesse caso, 

acompanha e se faz ao mesmo tempo que o desmanchamento de certos 

mundos – sua perda de sentido – e a formação de outros: mundos que se 

criam para expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais os 

universos vigentes tornaram-se obsoletos. (p. 23) 

 

A partir dessa reflexão, entendemos que as transformações da paisagem da 

assistência à saúde mental dos cidadãos em sofrimento psíquico em curso na Reforma 

Psiquiátrica de nosso país podem ser cartografadas acompanhando o olhar e a participação 

de Iracema Polidoro no Movimento de Luta Antimanicomial. Perpassando o 

―desmanchamento de certos mundos‖, passando, por exemplo, pelos cuidados em regime 

fechado e enclausuramento, para a ―formação de outros mundos‖, como no cuidado em 

que a família e a comunidade também se fazem presentes e ocorre a busca de autonomia e 

reinvenção do lugar dos cidadãos em sofrimento psíquico em nossa sociedade. Esse 
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método nos ajuda a acompanhar esse processo, o ―como‖ na experiência dessa familiar e 

―com‖ a familiar.  

Segundo Passos, Kastrup e Escóssia (2009/2012, p.12), o método da cartografia se 

apresenta, assim, como alternativa importante para acompanhar o movimento da reforma 

sanitária brasileira e as lutas macro e micropolíticas para a produção de políticas 

públicas no Brasil. Além de apresentar contribuições para os trabalhos no campo da saúde 

pública. Desse modo, acreditamos que estamos engajados numa metodologia pertinente à 

nossa problemática de pesquisa. Que se constitui no processo de acompanhar a produção e 

expressões do cuidado na/da família no contexto da Luta Antimanicomial, a partir da 

trajetória de vida de Iracema Polidoro, representante nacional dos familiares dos usuários 

dos serviços de saúde mental, presidente de uma associação de saúde mental no Rio de 

Janeiro e importante ator social militante na Luta Antimanicomial com papel ativo na 

proposição e busca de efetuações de políticas públicas desde os anos 80, principalmente no 

campo da saúde mental.  

L. Barros e M. Barros (2013) discutem algumas questões sobre o que fazer com o 

que emerge na pesquisa. O desenvolvimento da análise dos ―dados‖ construídos na 

experiência cartográfica em curso é orientado pelo próprio problema de pesquisa, que se 

flexibiliza durante o processo investigativo. No método cartográfico, não existe separação 

entre as fases de ―colheita de dados‖ e análise. A análise acompanha todo o processo e 

segue todas as transformações do percurso, numa experiência criadora que tende à 

proliferação de sentidos. Num direcionamento em que os questionamentos se voltam sobre 

a própria movimentação-invenção da pesquisa e novas indagações surgem sobre seu 

processo de saber-fazer e fazer-saber. 

 Desse modo, Passos, Kastrup e Tedesco (2013) apontam que o método cartográfico 

se identifica com uma diretriz de natureza ética, estética e política, em que diversas fontes, 

técnicas e estratégias emergem na delimitação dos contornos da investigação, num 

movimento de abertura e acolhimento do inesperado. Há um plano de forças em atuação e 

linhas que perpassam esse plano.  

Influenciados pela leitura dos constructos das obras de Deleuze e Guattari, Passos e 

Eirado (2009/2012) apontam que o plano de ação ou plano de pesquisa cartográfica se 

articula em meio às ideias de transversalidade, implicação e dissolução do ponto de vista 

do observador e que, no próprio movimento da pesquisa, conhecimento e realidade se 

produzem concomitantemente. Para esses autores, a questão do cuidado se apresenta da 

seguinte forma: 



44 
 

O cartógrafo não só tem que trabalhar com a circularidade fundamental e 

reconhecer a coemergência ―eu-mundo‖, mas, sobretudo, ele precisa 

garantir a possibilidade de colocar em xeque tais pontos de vista 

proprietários e os territórios existenciais solidificados e a eles 

relacionados. Seu paradigma não é o do conhecer, mas o do cuidar, não 

sendo também o do conhecer para cuidar, mas o do cuidar como única 

forma de conhecer, ou ainda, o paradigma da inseparabilidade imediata 

entre cuidar e conhecer. Nesse sentido, é preciso que se escape da 

tentação de, frente aos problemas que nos forçam a pensar, apenas buscar 

soluções e testar hipóteses. O cartógrafo deixa-se penetrar pela 

emergência de mudanças de ponto de vista que surgem no território como 

problemas ou crises existenciais e que podem permitir a abertura para o 

reconhecimento de uma maior liberdade autogestiva dos indivíduos e 

coletivos - isso que Guattari designou de quantum mais amplo de 

transversalidade. (p. 123) 

 

 

Durante o processo de elaboração do projeto de pesquisa em curso e a partir da 

leitura da bibliografia acerca da cartografia, nos surpreendemos com a compreensão de que 

o ato de cartografar traz o cuidado em sua essência. O que também torna o método 

cartográfico adequado à movimentação desta pesquisa, no que tange à construção e tracejar 

do campo problemático do cuidado. A pesquisa cartográfica se faz pela ética do cuidado e 

se atém às suas consequências ético-políticas.  

A partir do convite realizado via telefone à Iracema Polidoro para participar da 

construção desse conhecimento e da resposta positiva a esse convite, houve a apresentação 

do projeto em movimento no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ. Sua 

participação neste trabalho será importante por acreditarmos que o compartilhamento de 

relatos de vida de Iracema Polidoro nos possibilitará acompanhar seu movimento, habitar o 

território existencial de Iracema em sua experiência de engajamento político e social, no 

qual coemergeria sua história individual e dizeres de uma coletividade, em que ouvir sua 

voz fará evocar múltiplas vozes. 

Compreendemos que na perspectiva cartográfica sujeito e objeto não se separam, 

assim, iluminaremos nosso ―objetivo-guia‖ de pesquisa, problematizando linhas de 

expressões de cuidado, a partir dos encontros com Iracema Polidoro e acompanhando 

paisagens, traços e passos de seu per(curso) como interlocutora da Luta Antimanicomial 

através de conversas sem roteiro pré-elaborado, seguindo fluxos livres entre a 

pesquisadora-cartógrafa e Iracema Polidoro.  

Há o interesse em conhecer suas expressões de cuidado: consigo mesma, com a 

família, na Associação de Saúde Mental Juliano Moreira e na Luta Antimanicomial. Cabe 

destacar que essa aparente ―separação‖ de dimensões de análise se apresenta apenas como 
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uma forma didática de organização, mas, na prática, suas linhas de força se misturam e se 

interpenetram. 

Os procedimentos utilizados para seguir o processo das expressões de cuidado de 

Iracema no contexto da Luta Antimanicomial se constroem no movimento da pesquisa. 

Adotamos uma posição de abertura ao campo investigativo e, nessa postura, constituíram 

como fontes de produção de conhecimento nesta pesquisa: conversas com pouca 

diretividade nos encontros que foram marcados com Iracema de acordo com sua agenda; 

anotações de caderno de campo após a realização desses encontros; documentos 

produzidos pela APACOJUM – Associação de Saúde Mental Juliano Moreira (fotos e 

currículo da Associação) que Iracema julgar importante compartilhar na pesquisa para o 

acompanhamento de seu processo de militância e produção de cuidado; observação de uma 

reunião presidida por Iracema Polidoro com os familiares e usuários associados na visita à 

APACOJUM.  

A partir desses procedimentos, percorreremos juntos alguns espaços-tempos de sua 

militância, por conseguinte, as linhas de composição da pesquisa se movimentarão e 

devires cuidado se constituirão num processo cartográfico. 

A escolha da metodologia desta pesquisa caminhou pela investigação dos 

pressupostos da História Oral, História de Vida e Estudo de Caso, nesse movimento de 

busca pelo estabelecimento da metodologia mais adequada, descobrimos, numa leitura 

temática sobre o cuidado a metodologia cartográfica, que redirecionou nosso 

pensar/sentir/fazer pesquisa no instante em que compreendemos a existência de 

entrelaçamentos entre cartografar e produção de cuidado. Desse modo, ao nos deixar afetar 

por um modo de fazer pesquisa que constrói a realidade pelos atravessamentos do ―cuidar‖ 

e com a implicação do cartógrafo de que é caminhando que se faz o caminho, essa 

pesquisa se aproximou da perspectiva cartográfica e busca inspiração em algumas de suas 

pistas metodológicas apontadas por Passos, Kastrup e Escóssia (2009/2012), tais como: 

acompanhar processos e habitar um território existencial, características de uma 

metodologia que se faz em movimento. 

Não pretendemos ―encaixar‖ ou ―interpretar‖ as falas de Iracema Polidoro com as 

falas dos teóricos, o movimento da pesquisa se faz pelo próprio compartilhamento dessas 

falas e a análise se volta para seus traços de cuidado. 

O processo de análise dos dados buscará inspirações no método cartográfico, num 

olhar e numa atitude semelhante ao que Passos e Eirado (2009/2012) nos apresentam 

acerca do ato de cuidar e analisar: 
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Cuidar aqui tem esse sentido de acompanhamento dos processos de 

gênese da realidade de si e do mundo, na direção de uma abertura do 

coeficiente comunicacional dos sujeitos e dos grupos, o que Guattari 

(2004) designou de transversalidade. Analisar é abrir as formas da 

realidade, aumentando seu quantum de transversalidade, sintonizando seu 

plano genético, colocando lado a lado, em uma relação de contiguidade, a 

forma do fenômeno e as linhas de sua composição, fazendo ver que as 

linhas penetram as formas e que as formas são apenas arranjos de linhas 

de forças. Esse procedimento exige mais do que uma mera atitude 

descritiva e neutra do pesquisador, já que este modo de fazer só se realiza 

pela dissolução do ponto de vista do observador. Trata-se de mostrar 

também que todo campo da observação emerge da experiência entendida 

como plano implicacional em que sujeito e objeto, teoria e prática têm 

sempre suas condições de gênese para além do que se apresenta como 

forma permanente, substancial e proprietária. (p. 110) 

 

Portanto, esta pesquisa se realiza a partir de inspiração na perspectiva cartográfica, 

porém, entendemos que as pistas são referências e não regras do modo como fazer e 

analisar. Através de encontros com conversas livres de roteiros com Iracema Polidoro, a 

partir da trajetória de vida de Iracema seguimos as seguintes linhas de fluxos: saúde 

mental, cuidado, família, Reforma Psiquiátrica e Movimento Nacional de Luta 

Antimanicomial. Através desses encontros, fizemos movimentos de travessias pelo campo 

da produção de cuidado na saúde mental. Nesses encontros, as perguntas realizadas pela 

aprendiz-cartógrafa surgiam espontaneamente no ―meio‖ de uma fala e outra de Iracema 

Polidoro e o intuito não era a ―obrigatoriedade‖ das respostas e, sim, abertura para 

caminhos inespecíficos que Iracema quisesse movimentar. Esses encontros foram 

marcados via telefone com a familiar, de acordo com sua agenda.   

Respeitando as linhas de produção de cuidado na pesquisa, optamos por usar um 

gravador de voz durante os encontros, após sugestão da própria participante da pesquisa. 

Iracema Polidoro assinou uma carta de cessão de direitos sobre depoimento oral que 

autoriza a pesquisadora a utilizar as conversas transcritas como pista cartográfica para 

análise, na perspectiva de caminhos para construção da cartografia vigente. A gravação das 

conversas dos encontros só foi utilizada nesta pesquisa, após apresentação e assinatura do 

termo de esclarecimento e o termo de consentimento livre.  
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5. O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GÊNESE DA REALIDADE DE 

SI E DO MUNDO 

 

5.1. ―Linda, Loira e Alta‖ 

 

Nessa região da pesquisa, compartilhamos os fluxos do 1º Encontro com Iracema 

Polidoro. Depois de alguns contatos com Iracema por e-mails e ligações telefônicas, 

Iracema, que não conhecia pessoalmente a aprendiz-cartógrafa, demonstrou bom humor ao 

compartilhar sua ansiedade em saber como se reconheceriam num encontro marcado na 

rua, cujo ponto de referência era em frente ao restaurante Amarelinho. Iracema disse que 

seria fácil reconhecê-la, pois era Linda, Loira e Alta! Esses dizeres, em tom de bom humor, 

minimizaram a tensão da aprendiz-cartógrafa com os movimentos do primeiro encontro 

rumo aos processos de habitar um novo território existencial. O primeiro encontro com 

Iracema Vieira Polidoro se realizou em maio de 2013 no Espaço Cultural da Caixa 

Econômica, na estação Cinelândia, próximo ao teatro municipal do Rio de Janeiro. O local 

fora escolhido por Iracema ao reconhecer esse espaço como silencioso, portanto, tranquilo 

para conversar com a aprendiz-cartógrafa. 

Logo que encontrou a aprendiz-cartógrafa, Iracema perguntou de qual cidade de 

Minas ela era, e logo que soube que ela nascera em Barbacena e se mudou para São João 

Del-Rei em 2007 para estudar psicologia na Universidade Federal de São João Del-Rei, 

Iracema começou a falar de sua ligação com Barbacena. Disse que tinha alguns parentes 

que moraram na cidade nas décadas de 60 e 70, e que não sabia se atualmente eles ainda 

residiam na cidade, mas acredita que pela idade de cada um, à época, já deveriam ter 

falecido. Em 1969, passara sua lua de mel em Barbacena. Relembrou o episódio em que 

saíra para jantar com o marido em um restaurante e, ao voltar para o hotel em que estavam 

hospedados, percebera que havia perdido uma pérola de seu anel. O marido insistiu em 

refazer o trajeto que o casal percorrera a fim de encontrar a pérola. Para a surpresa de 

Iracema, o marido chega ao hotel segurando a pérola e diz que a achou caída no chão em 

uma rua da cidade. Então, Iracema relembra o quanto Barbacena era uma cidade limpa, 

àquela época, a ponto de encontrar uma pérola no meio do caminho. Cabe lembrar que, 

além de ter ganhado visibilidade por ter em seu território o primeiro hospital psiquiátrico 

de Minas Gerais que, pelo tratamento dispensado aos internos, fora comparado a um 

campo de concentração e ao holocausto, Barbacena já foi identificada no passado, como 

um lugar que apresentava o clima ideal para o tratamento de tuberculosos. Desse modo, 
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essa fala de Iracema pode ilustrar a imagem de uma cidade que se preocupava com a 

limpeza em seu território, requisito importante para o cuidado pretendido em relação às 

pessoas que lá se tratavam de problemas pulmonares. 

Nesse primeiro encontro, houve o compartilhar de como surgiu o interesse de 

Iracema pela área da saúde mental e o que determinou seu engajamento no movimento da 

Luta Antimanicomial.  

Iracema conta que, no final dos anos 60, uma tia se casa e, em seguida, o marido 

foge com ela para a região sul do país. A tia fica mais de dez anos sem fazer nenhum 

contato com a família e, com a ausência de notícias, todos da família acreditam que ela 

havia falecido. Em meados dos anos 70, a avó de Iracema mostra uma carta à neta dizendo 

que era do doutor Juliano Moreira e pede para Iracema ler a carta. Ao pegar a carta, 

Iracema observa que o endereço remetente era da Colônia Juliano Moreira e dizia que sua 

tia, desaparecida há aproximadamente uma década, estava internada na Colônia. Iracema 

tranquiliza a avó dizendo que a carta não significava nada e a esconde. Imediatamente, vai 

até o endereço da Colônia Juliano Moreira averiguar se os dizeres da correspondência era 

verdade, que sua tia estava viva. 

Ao chegar na Colônia, Iracema leva um choque. A carta dizia meia verdade. A tia 

de Iracema estava viva, mas em condições assustadoras que ela não poderia chamar aquilo 

de vida. A tia estava irreconhecível. Era só pele e osso, estava magrinha. Com cabelo 

desgrenhado, roupas rasgadas e não tinha um dente na boca, com aspecto completamente 

adoecido. Definitivamente não era a mesma mulher que ela chamara de tia. Iracema relata 

que ficou impressionada com as imagens de horror que vira naquele lugar. Era tanto 

sofrimento e tanta desumanidade que ela não poderia admitir aquela realidade. 

Iracema descobriu que a tia sofria crises epiléticas e o marido a abandonara 

internada na Colônia Juliano Moreira. Há anos, a tia contava sua história para os 

profissionais que trabalhavam na Colônia e dava o endereço da avó de Iracema no Rio de 

Janeiro para contatá-la. No entanto, os profissionais achavam que era delírio da paciente. 

Com a renovação de alguns técnicos na equipe que atuava na Colônia Juliano Moreira, um 

dos profissionais resolveu ―dar ouvidos àquele delírio‖ e enviou a carta à família de 

Iracema. 

No início, foi difícil restabelecer o vínculo com a tia, pois esta passou a ter medo de 

gente, principalmente de homens, pois seu marido a maltratou durante todo o tempo em 

que estiveram juntos. Sofrera tantas agressões físicas e emocionais que se fechara para o 

mundo e o sofrimento naquela internação a desumanizou, ―ela parecia bicho‖. 
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Desde a primeira visita à tia, Iracema nunca mais fora a mesma. Nas visitas, levava 

comida, roupas, pente para pentear o cabelo dos internos (se surpreendia com a quantidade 

de piolhos que caía da cabeça deles), além de carinho e atenção, que não eram destinados 

somente à tia. Viu que escovas e pastas de dentes não eram necessários, pois a maioria dos 

internos não tinha nenhum dente na boca. Iracema começou a se aproximar dos internos e 

dos profissionais da Colônia Juliano Moreira com o intuito de intervir naquela realidade, 

queria fazer tudo que fosse possível para melhorar a vida daqueles sujeitos, que eram 

sobreviventes. Segundo Iracema, o descaso e a desumanidade naquele lugar eram tão 

explícitos que parecia que dava para tocar a dor e o sofrimento daqueles sujeitos, como se 

fossem tão concretos que era possível segurá-los na mão. 

Um dia ligaram para a casa de Iracema relatando que sua tia estava passando muito 

mal. Ao chegar à Colônia, Iracema é recebida por alguns internos em grande agitação, eles 

gritavam: Está tudo acabado! Agora estamos perdidos! Aquele abalo entre os internos era 

reflexo do falecimento da tia de Iracema. Esse fato trouxe grande apreensão aos internos, 

pois eles temiam que Iracema os abandonasse. Esse episódio mobilizou bastante Iracema, 

que entendeu a inquietação dos internos. Iracema diz que era comum os familiares se 

afastarem das atividades referentes aos cuidados daqueles sujeitos em sofrimento psíquico 

quando o seu familiar interno falecia na Colônia Juliano Moreira. Mas Iracema se 

posicionou diante dos internos, disse que sua luta não era individual, mas coletiva. Ela não 

lutava pela melhoria das condições de tratamento e transformação daquela realidade 

apenas por sua tia, mas por todos os sujeitos em sofrimento psíquico. 

Logo que se aproximou do campo da saúde mental, Iracema percebeu a omissão do 

Estado e procurou se informar sobre o que era preciso fazer para modificar aquela 

realidade. Acreditava que era preciso oferecer outro tipo de cuidado e assistência àqueles 

sujeitos. Começou a fazer contato com familiares de outros internos e criou a Associação 

de Parentes e Amigos da Colônia Juliano Moreira que, em 2015, completou 23 anos. 

Assim, desde as primeiras visitas à tia, se mantem engajada no Movimento Nacional da 

Luta Antimanicomial e almeja propagar a voz dos sujeitos em sofrimento psíquico e 

reivindicar um lugar para além dos muros das instituições manicomiais.  

A atuação de Iracema vai além dos cuidados aos sujeitos em sofrimento psíquico 

que fazem parte da Colônia Juliano Moreira, ela participa de conferências e plenárias 

representando os familiares e usuários dos serviços de saúde mental. Esteve presente nas 

plenárias de apresentação e aprovação da lei de 2001, inspirada no Projeto de lei do 

deputado Paulo Delgado. Desde o começo da desinstitucionalização da loucura, batia na 
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porta das famílias para que estas recebessem seus familiares internos de volta em suas 

casas. Diante da resistência de várias famílias em exercer o papel de corresponsabilização 

pelo cuidado do sujeito em sofrimento psíquico, Iracema oferecia informação, 

esclarecimento e apoio às famílias. Preocupou-se, também, com o deslocamento dos 

usuários até os serviços substitutivos em implantação. Desse modo, desempenhou um 

papel importante na elaboração do projeto de lei do Passe Livre.  

O compartilhamento da vida de Iracema Polidoro, através da construção desses 

dizeres de um devir-familiar-militante mostra que sua participação no Movimento de Luta 

Antimanicomial está atrelada à tentativa de mobilizar e movimentar vidas, a vida dos 

cidadãos em sofrimento psíquico e de seus familiares. E esse movimento e devir afetam e 

impressionam a aprendiz-cartógrafa, que vê o quanto o engajamento, a bandeira da Luta 

Antimanicomial e o pensamento de transformar a vida desses cidadãos traduz-se em vida 

para a própria Iracema. 

Em contato com a realidade da Colônia Juliano Moreira, com os sujeitos internados 

e com os profissionais que lá atuavam, Iracema constrói sua formação. Segundo Iracema, 

um médico a definiu como formada no mais importante de todos os cursos universitários: 

formada no curso de humanidade. 

 Sem formação acadêmica na área de saúde, Iracema se instruiu através de suas 

vivências em meio às paredes de sua casa, dos muros da Colônia e da atuação política em 

diversas esperas, ao dialogar com o poder público. Assim, com sua atuação na 

APACOJUM e no Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, ajuda a formular e 

efetivar os princípios e diretrizes da Reforma Psiquiátrica no Brasil, reivindicando os 

direitos dos sujeitos em sofrimento psíquico, a construção de cuidado, subjetividades, 

cidadania e vida. 

Iracema se preocupa também com a instrução dos sujeitos em sofrimento psíquico e 

procura esclarecer questões relacionadas à constituição da autonomia e do autocuidado 

desses sujeitos. Mostra para eles a importância de se vestirem adequadamente e da melhor 

forma possível, pois, através de sua experiência como militante, aprendeu que, para ter voz 

e se fazer ouvir na sociedade em que vivemos, ela própria precisou se preocupar com a 

maneira como se apresentava ao dialogar com o poder público e com os profissionais que 

atuam na área da saúde. Como familiar, sem nenhuma formação acadêmica, muitas vezes 

desconsideravam o que ela tinha para dizer. Muitos políticos, técnicos, médicos e 

psicólogos não achavam que Iracema tinha algo a acrescentar. E ela acredita que muitos 

ainda veem o familiar como alguém que se intromete e atrapalha. Iracema reafirma seu 
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devir-familiar de sujeitos em sofrimento psíquico em diversas situações e cria fluxos para 

reivindicar a humanização nos cuidados proporcionados a esses sujeitos e aos familiares. 

Iracema mantém uma relação diferenciada e próxima com os sujeitos em 

sofrimento psíquico que frequentam a Colônia Juliano Moreira, local que atua na posição 

de presidente da APACOJUM. Ao falar um pouco de sua atuação, cria/segue o fluxo de 

uma linha de composição de cuidado, por exemplo, ao perceber que um dos internos 

parece triste, inclina-se em sua direção para conversar, criando uma situação de encontro 

em que, caso ele queira, tem abertura para compartilhar o que o aflige. Ao perguntar o que 

estava acontecendo, ele responde que na última visita que fez aos familiares, sua irmã não 

o deixou abraçar a sobrinha. Sem entender o porquê, ele estava chateado com essa 

situação. Então, Iracema pergunta como ele abraçou a sobrinha e pede para ele a abraçar 

do mesmo modo que fizera no encontro com a sobrinha, a fim de compreender o que tinha 

acontecido. Iracema percebeu que o abraço que ele tentou dar na sobrinha tinha conotação 

sexual, assim, esclareceu a situação, tentando fazer com que ele percebesse que aquela não 

era a forma mais apropriada de abraçar e que podia demonstrar o quanto tinha carinho pela 

sobrinha e pelas outras pessoas com outro modo de abraçar e múltiplos modos de 

exteriorizar seu afeto, tentando construir, junto com ele, outros modos de ser afetuoso. 

Outro momento em que Iracema constrói/mostra sua relação de proximidade e zelo 

com os sujeitos em sofrimento psíquico na Colônia Juliano Moreira se apresenta no relato 

em que o sujeito conta à Iracema que foi ao cinema com a namorada e que começou a 

trocar carícias, pegou nos seios dela e, em seguida, tirou o pênis de dentro da calça em 

pleno cinema. Iracema tenta esclarecer que esses gestos não correspondem ao modo de se 

portar em público e que se fossem descobertos, teriam problemas e poderiam ser acusados 

de atentado ao pudor. Evidenciada a necessidade de transmitir alguma orientação sexual a 

ele, Iracema conversa sobre o quanto é bom e saudável viver a experiência sexual, mas 

com responsabilidade e preservando seu corpo e de sua namorada. 

Esse primeiro contato com Iracema deixa a aprendiz-cartógrafa impactada com a 

força e intensidade que sente nas palavras e no engajamento de Iracema com o universo 

que se descortina à sua frente ao colocar os pés na Colônia Juliano Moreira e ao perceber 

que era necessário construir articulações e mobilizações para criar alternativas para aquilo 

que via.  

Entre as falas de Iracema, a aprendiz-cartógrafa se emociona e seu movimento é 

muito mais de se emudecer como uma forma de exprimir o que sentia. Por vezes, nesse 

encontro e em todos os outros que se desenrolaram nesta pesquisa, a voz da aprendiz-
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cartógrafa desaparecia e a intensidade de força dos movimentos e afetações de Iracema se 

desenhava. Em certa medida, o impacto dos traçados desta pesquisa gerou na aprendiz-

cartógrafa vontade de ficar quietinha, ouvindo tudo que Iracema queria dizer, abrindo 

espaço para o desfile de sua militância pela Luta Antimanicomial.  

 

5.1.1.Uma cronologia em movimento: paisagens e territórios na Luta Antimanicomial 

 

 Nessa região da pesquisa, compartilhamos as falas entre Iracema Polidoro e a 

aprendiz-cartógrafa. Optamos por construir essa cartografia a partir das falas de Iracema 

Polidoro e não seguir os rumos de um discurso indireto porque percebemos que a 

militância de Iracema Polidoro na Luta Antimanicomial passa pela liberdade de falar de 

seu território existencial, pistas e desconstruções nos rumos da produção de uma vida 

pautada pelo desejo de construir uma saúde pública de qualidade. 

No entanto, percebemos que Iracema Polidoro se ressente com a falta de espaços 

para o diálogo com liberdade para compartilhar suas paisagens e afetos em meio aos 

caminhos na Luta Antimanicomial atuais, pois acredita que desenhar espaços para sua fala 

militante é um modo de respeitar trajetos da luta, porém, nem sempre sente esse respeito 

no convívio com os novos militantes. Ao nos deixarmos afetar pela percepção de que 

Iracema expressa seus conteúdos e parcerias na invenção de cuidados, não pelo 

enrijecimento de uma escrita ou documentos, mas pela participação através do 

compartilhamento de sua vida e experiências, nos deslocamos do interesse inicial da 

pesquisa de seguirmos linhas de um possível cronograma na luta passando por datas e 

eventos de participações, como apresentado em anexo nas páginas finais desta pesquisa. O 

cronograma de participação da APACOJUM e de Iracema que nos foi apresentado no 

segundo encontro com ela se desloca, sai do meio desta pesquisa e passa para a superfície 

de ―anexo‖, não com menos importância, apenas respeitamos o fluxo da pesquisa que se 

construía a cada encontro.  

Com sensibilidade cartográfica, percebemos que Iracema preferia compartilhar seus 

trajetos e devires sem a intercessão do currículo da Associação de Saúde Mental e seu 

currículo de participação na Luta, mas com conversas gravadas por sua própria sugestão, já 

que se incomodava quando a aprendiz-cartógrafa se sentia absolutamente 

desterritorializada e com a sensação de infinitas linhas soltas. Iracema e a aprendiz-

cartógrafa construíam os rumos da pesquisa e os avaliavam em cada encontro. E ambas 

sentiram necessidade de organização, mais do que de descodificação, já que sentiam que as 
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linhas estavam dissolvidas no ar, em cada encontro. Iracema, mantém as falas de seu devir-

familiar-militante em todos os encontros e se sente mais confortável com a gravação das 

conversas, como se, assim, um processo mais organizado estivesse em movimentação. 

Compartilhar as falas construídas junto às passagens dos mo(vi)mentos de Iracema 

Polidoro foi o modo no qual se acreditou que o ethos do cuidado e engajamento na 

pesquisa se produzia de fato. Talvez, assumindo a aparência de um processo mais 

arborescente, Iracema e a aprendiz-cartógrafa fizeram essa escolha de narrativa para os 

encontros. Arriscaram a repetição, mas priorizaram, com essa escolha, a intenção de 

abertura de construção de mundos possíveis com a multiplicidade de nomes-próprios. 

Traçados de devires, mais do que o olhar enrijecido de um passado, mas com a perspectiva 

da história e geografia em ato e atualização nas falas dos encontros realizados. 

Assim, compartilhamos as linhas de nossos encontros, entendemos que as 

perguntas não aconteciam como um roteiro traçado. As perguntas surgiam entre uma fala e 

outra, as perguntas não estavam fabricadas a priori. A aprendiz-cartógrafa fazia as 

perguntas que lhe surgia no momento de cada encontro. E seguia os trajetos e devires 

movimentados nos dizeres dos encontros. Mas, a aprendiz-cartógrafa continuou 

respeitando a sensação de que quanto mais ouvia, mais parecia que queria ouvir. E 

respeitava sua vontade de silêncio. Silêncio para ouvir e, assim, dar liberdade para Iracema 

falar, falar e falar. A repetição dessa palavra é como a aprendiz-cartógrafa percebe o 

engajamento de Iracema nesta pesquisa e como se afeta com os encontros com ela. Percebe 

que Iracema se sente cada vez com mais confiança e vontade de falar. Então, o movimento 

de cuidado na pesquisa se faz no movimento de ouvir e criar nos dizeres ―entre‖ as 

participantes da pesquisa.  

A aprendiz-cartógrafa entende que seguir os fluxos do pensamento de Deleuze e 

Guattari lhe remete à postura de que as palavras que se juntam nas frases que aparecem 

como interrogações são pistas para Iracema Polidoro escapar, fugir das indagações como 

quiser, com liberdade para criar novos percursos e criar suas próprias perguntas para contar 

o que desejasse. Mais do que um enrijecimento no estilo pergunta-resposta, 

compreendemos que as questões e respostas eram pontes que se construíam e que 

caminhavam e atravessavam juntas, apesar de movimentos que se faziam em vontade de 

falar e vontade de ouvir. Com fragmentos das falas que aconteciam nos encontros, 

escolhemos narrar esta pesquisa: 

Iracema, seu interesse pela saúde mental está associado ao envolvimento e 

percepção do que acontecia no Hospital Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. A 
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senhora já deu alguns exemplos durante nossos encontros de como que as pessoas eram 

tratadas, ou ―maltratadas‖, como a senhora vê a estrutura da Colônia Juliano Moreira? 

Como era a estrutura que a senhora via, lá dos anos 70 para a estrutura atual? Como que 

está, e como será?  

Bem, a estrutura, completamente diferente, mudou para melhor. Porque começou a 

ter a desospitalização, o cuidado com as pessoas, de não poder mais bater como batiam. 

Quando se iniciou a Reforma, o olhar foi diferenciado do profissional para com o paciente 

que estava dentro da Colônia. E surgiram os CAPS, cada vez melhorando mais a 

assistência. Mas, se investigar bem, pode ser que ainda se encontre o que era, tem certos 

hospitais psiquiátricos que ainda continuam ‗naquela‘, castigando o usuário, dando 

medicação demais para ele ficar dopado porque ele está muito rebelde. A gente ainda 

encontra coisas do passado, não como antigamente que davam choque elétrico, botavam 

dentro da solitária.  

E a senhora chegou a acompanhar alguns desses episódios? 

Sim, sim!  

De choque elétrico?  

É, minha tia! Minha tia levou muito choque elétrico porque ela era revoltada, 

quando via fazerem algumas coisas, baterem nos pacientes, ela queria defender essas 

pacientes, aí eles pegavam e a colocavam para receber choque elétrico. Uma vez eu fui 

visitar e ela estava numa cela. Uma coisa horrível! Está até lá, hoje, no Franco da Rocha, 

completamente isolada, uma porta em que se enfiava comida por debaixo da porta. Então, 

quer dizer, uma pessoa que nunca teve um crime, era tratada como se fosse um bandido. E 

hoje não se tem o uso dessa cela. Mas eu tenho minhas dúvidas. Nesses hospitais como o 

Hospital de Sorocaba, lá pode acontecer. Clínicas particulares, pode acontecer.  

Porque não está publicizado?  

Exatamente, não está.  

E como acontece esse compartilhamento do universo de sua tia com a senhora? 

Eu ia na Colônia toda semana, ela contava. Ela lavava roupa. Primeiro fazia crochê. 

Depois eu acho que ela enjoava do crochê e se tinha um programa que se chamava Etapa, 

que era um projeto em que aquela paciente que trabalhava, ganhava. Eu não me lembro o 

valor. Era uma mixaria. Ela não quis fazer crochê e quis trabalhar na lavanderia. E a 

lavanderia era longe do Núcleo onde ela estava internada. E, às vezes, eu ia encontrar com 

ela na lavanderia. Aí ela lavava aquela roupa. Mas a roupa dela, ela não lavava junto. 

Lavava a roupa dela na mão. Eu levava sabão. Ela dizia: Eu? Colocar minha roupa 
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naquela máquina cheia de merda? Porque do jeito que vinha a roupa suja, era jogada na 

máquina. Se tivesse coco, ia junto. E a roupa dela não, ela lavava. Usava calçolão, ela não 

usava calça curtinha. Aí ela fazia uma corda e amarrava numa árvore e em outra, e 

pendurava a roupa. Então ficava sentada esperando a roupa secar para não ser roubada. 

Quer dizer, ela não lavava a roupa dela junto. 

 Tem algum caso que sua tia contou sobre a realidade da Colônia que mais assustou 

a senhora?  

Silêncio... Ah sim. Contava que ela ficava muito preocupada. Ia muito crente para 

lá. Todo domingo iam várias pessoas da Igreja para levar sabonete. Só que lá, eles 

começavam a exorcizar a pessoa. Sai Satanás! E aí começavam a sacudir a paciente. 

Jogava a paciente no chão. A paciente começava a se bater e eles iam embora. Quando 

uma paciente surtava, a outra fazia igual. Pegava a paciente, batia, batia, jogava contra a 

parede. Aí minha tia ficava horrorizada. Ela me falava assim: Deus me livre se fizessem 

isso comigo, eu não sei. Eu também vou bater! Então isso aconteceu até quando o diretor 

suspendeu as idas dos evangélicos na Colônia. Porque estavam trazendo mal. E os crentes 

diziam: Vocês não tem que tomar remédio! Quer dizer, estavam fazendo mal. Ela ficava 

muito preocupada com isso, entendeu? 

Sim, a impactava bastante. Silêncio... 

A senhora falou que ela foi internada por sofrer com crises de Epilepsia...  

Pois é, não era nenhum diagnóstico de esquizofrenia, nada disso.  

A senhora acha que o fato dela ter ficado lá, nesse tempo, ela foi adoecendo 

psiquicamente de que modo? 

Sim, sim. Imagina você viver anos dentro de um Hospício, só com maldade, com 

ruindade, e o sofrimento. Você vê o sofrimento do outro. E a ruindade dos profissionais. 

São guardas que tinham lá, então, para comer era uma fila, batiam com cassetete. Você não 

podia fazer nada que você era punida. Era castigo, era castigo para você não comer, castigo 

para ficar numa cela isolada. E as camas eram umas agarradas nas outras. Quer dizer, se 

uma paciente surtasse, estava já encostando à outra. Era uma coisa horrorosa, horrível. Um 

mal cheiro! Muito mal cheiro, um mal cheiro horrível! (Fala com certo impacto, como se 

de fato estivesse sentindo novamente o cheiro)   

Até eu não aparecer ela era desamparada. Depois, não. Depois, tudo que ela queria, 

eu trazia. Faltava muita água na Colônia, e eu comprei vários baldes. Aí eu enchia os 

baldes e deixava tudo debaixo da cama para ela poder tomar banho. Porque ela gostava de 

tomar banho. E, às vezes, elas ficavam três dias sem tomar banho porque não tinha água. E 
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eu deixava tudo cheio de água para ela poder tomar banho. Eu pegava água lá. Dentro do 

Núcleo acabava a água, mas aí tinha uma bica que eu enchia os baldes e deixava para ela 

poder se manter com a água. Era cuidado.  

Nessa estrutura da Colônia, que era de vários núcleos, a senhora também via 

familiares visitando os pacientes internos? E fazendo movimentos parecidos com os seus? 

Muito pouco. Nossa, muito pouco! Na década de 80, início dos anos 90 ainda iam 

algumas famílias. Al-gu-mas! (Fala silabada e pausada, com bastante destaque). Foi 

quando eu consegui captar esses familiares. Mas depois, tanto que a gente fazia Boletim. 

Mas foram largando para lá, os familiares foram abandonando. 

Então, foi difícil para a senhora propor esse engajamento das famílias que 

frequentavam a Colônia nessa época? 

Nós fizemos quando iniciamos, mas só que as pessoas foram se afastando. Umas 

porque já eram idosas, outras pela localização ficavam com dificuldades de ir. E foram 

diminuindo as vindas, diminuindo, até que a gente perdeu completamente o contato de 

algumas famílias. E as nossas não, as famílias da diretoria da Associação estavam lá. A 

gente ia para as reuniões. Íamos fazer visitas para essas pessoas que não vinham, e assim 

foi indo. 

Aí não era só o cuidado com sua tia, mas era um cuidado visando o coletivo?  

Eu passei a ter um cuidado que era com todo mundo. Porque quando eu fazia as 

coisas para a Genice, eu fazia para elas. Quando eu carregava água para a Genice, eu 

também carregava para elas. O que eu levava para a Genice, eu levava para elas. E tinha 

sempre aquela, tinha Lindalva, tinha sempre aquela mais agarradinha com ela. Aí quando 

me viam, diziam: Genice, a sua sobrinha chegou! Nossa, saía todo mundo correndo 

avisando a ela. Aí, quer dizer, ela ficava feliz. Genice gostava muito de acender vela para o 

Anjo da Guarda e para as Almas às segundas-feiras. Eu levava velas, ela acendia lá no 

cantinho, dizia: Eu acendi a vela para meu Anjo de Guarda e para as Almas. E acendia 

para mim, para me fortalecer, tadinha! (risos). E funcionava!  

E funcionava, né? Por que a senhora frequenta a Colônia Juliano Moreira durante 

quanto tempo, Dona Iracema? 

Nossa, a minha vida toda! Desde 78 até ela morrer. Não, em termos, porque depois 

não parei mais de ir.  

A senhora está lá até hoje, passa muitas horas lá e envolvida com a militância pela 

Luta Antimanicomial.   
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Sim, é isso aí! A única coisa que eu deixei de ir, frequentemente, foi ao Franco da 

Rocha, quando ela morreu já estava no Teixeira Brandão. Aí eu já não ia mais com a 

frequência que eu ia antes nesses Núcleos.  

Foi uma forma de cuidado com você? Parar de ir? Ou com a própria 

desinstitucionalização acontecendo, diminuiu o número de internos, e, portanto, suas 

visitas a eles? 

Não, ainda tinha bastante, tem até hoje muita idosa que não tem nem condições de 

sair. Eu ia visitar algumas delas, mas não era com a frequência como eu fazia antes, indo 

toda semana. Eu ia uma ou duas vezes ao mês, porque eu trabalhava. E quando a Genice 

estava viva eu ia todo sábado e domingo. E aí quando ela morreu, sábado era nossa 

reunião, aí eu já não ia como antes aos núcleos. Porque eu ia cedo, pela manhã, eu ia ver 

ela e depois voltava e ficava na reunião, aí já diminuiu mais as visitas, né?  

Entendi. Como eram essas reuniões? 

Era reunião da APACOJUM. A gente se reunia, quando não tinha sala, era lá fora. 

O Edson participava, aquele que você conheceu na associação, ele era familiar, e depois 

também se tornou usuário da saúde mental. E o Laerth, que era diretor do Hospital na 

época, deu a sala para a gente e aí melhorou. Aí cada dia da semana ia um membro da 

diretoria da associação. Segunda-feira um, terça-feira outro, quer dizer, todo dia tinha 

gente na APACOJUM, mas não ficava o dia inteiro, vamos dizer que fosse assim, a parte 

da tarde, de 14 horas às 16 horas, ficava o tempo reservado para a gente ficar conseguindo 

captar pessoas para se associar. E a gente ia para as reuniões nos Núcleos, a gente se 

dividia. 

Essas reuniões nos Núcleos eram feitas com os profissionais? Como acontecia essa 

articulação? 

Isso, com os profissionais. Era época de repressão, anos 80 e caminho para os anos 

90, discussões de como trazer mais familiares. As dificuldades que a senhora tem 

atualmente para ter associados familiares e engajados na Luta Antimanicomial são as 

mesmas daquela época? O que é diferente? 

É mais difícil agora, bem mais difícil! 

Por que é mais difícil? 

As pessoas, (pausa) antes, (pausa) as pessoas eram mais humanas. Hoje falam: Eu 

não tenho tempo! Ninguém mais tem tempo! Você vê, os únicos associados que a gente 

tinha que davam dinheiro para a gente era a tia de um usuário que morreu, deve ter até um 
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mês, mais ou menos. E um senhorzinho, senhor Paulo Fernandes, que eram associados que 

davam cinco reais por mês. Acabou. Ninguém dá nada. 

Então, a Associação não se mantém pelas doações das pessoas? Não tem, por 

exemplo, uma lista de pessoas que investem na Associação? Como a associação se 

mantém? 

 Não, não tem. A gente tem colaboradores, por exemplo, faz uma festa, aí eu peço, 

então fulano dá. Doações! Mas rigorosamente, alguém dar dinheiro, não. E está muito 

difícil. As pessoas estão tão eu, eu, eu, e esquecem do outro. Porque antes você chegava e 

diziam: vou me associar. Aí é que eu te falo, as pessoas querem aparecer. Essa campanha 

da Rede Globo de televisão, todo mundo dá o dinheiro para fazer grandes projetos. Mas se 

você pedir para se associar, dois reais por mês, ah eu não posso. Então as pessoas querem 

aparecer, querem estar onde o nome delas aparece mais. Há uma mídia, liga para a Globo e 

fala com um artista. 

E mesmo com essas aparições que a senhora faz, às vezes dá uma entrevista, ontem 

mesmo a senhora falou que deu uma entrevista para o Jornal O Globo sobre as condições 

da Colônia. Como foi a entrevista? A partir dessas entrevistas que a senhora aparece na 

mídia, as pessoas, as famílias procuram a Associação? Procuram informações? Perguntam 

como se associar? Esse tipo de coisa acontece? Como mostram interesse em saber mais 

sobre o trabalho na APACOJUM? 

Sim, sim, perguntam, só perguntam, mas não voltam. Nós tivemos um prestador, 

ele é advogado em Juiz de Fora, Minas, ele ficou com a gente lá na Associação por um 

tempo, porque ele não prestou serviço, ele pagou. A dívida dele foi de três mil reais, mas 

parcelada. Aí ele deu quinhentos reais, sumiu, levou um ano e pouco. Aí, ele nunca podia 

porque morava em Juiz de Fora e uma tia dele foi lá e falou para mim: Dona Iracema, nós 

temos fazenda em Minas, todo mês nós vamos mandar para a senhora, para ajudar na 

cesta básica. A gente pode mandar arroz? Mas o arroz não vai vir embalado. Eu falei: 

Pode mandar. Nunca mais, só quis documento. Ah, a senhora faz para mim uma carta, 

como ele pagou tudo. Quer dizer, uma pessoa que tinha dinheiro, aí viu o Gueguel, o 

Edson, Moisés, os usuários da saúde mental aqui, e ficaram entusiasmados. Quer dizer, as 

pessoas na hora, eles falam, e depois não aparecem. É muito difícil.  

Quando eu apareço em alguma mídia, as pessoas ligam para saber, aí cada um conta 

a sua história. Dessa novela Caminhos das Índias que está sendo exibida na Rede Globo 

agora, como procuraram a associação porque viam e percebiam que o filho estava 

diferente. Porque a novela aborda a temática do sofrimento psíquico com um dos 
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personagens. Depois da novela, passaram a perceber: porque meu filho está assim, ficava 

trancado e tal, será que a senhora podia me dar uma orientação? Eu orientava, algumas 

iam na APACOJUM, a gente conversava. Quando aparece no jornal, que é jornal de bairro, 

você precisa ver, as pessoas ligam direto. E eles é que nos procuram. Aquele dia em que 

estávamos indo visitar a Igreja aqui em São João Del Rei, aquela moça que me ligou é 

artista, ela quer fazer um filme e queria conversar com um usuário da saúde mental e 

indicaram a APACOJUM para poder fazer esse viés. Mas, aí as pessoas só chegam, mas as 

pessoas não chegam para dizer eu cheguei para te ajudar na associação. Muito difícil, 

muito. 

Como acontecem as orientações que a senhora faz quando as pessoas lhe procuram? 

Depende do que ela quer saber: ―Como é que posso chegar até o CAPS”. “Ah, não 

sei, está estranho. Não sei se está usando drogas, mas fica trancado no quarto, tem horas 

que grita dentro de casa, a senhora acha que ele está...?‖. Não sei, tem que fazer uma 

avaliação e tal. Então falo que tem que vir no Manfredine, explico direitinho, digo que tem 

que chegar cedo para fazer o acolhimento. Ai eu tento esclarecer, pergunto Onde você 

mora? Eu moro em X lugar. Então você tem que procurar a área em que você mora, 

porque não adianta você querer vir para Jacarepaguá porque você não vai ser atendido. 

Porque agora é atendido por regionalidade, região, quer dizer, AP4 (área programática 4), 

AP3 e AP2 só pode naquela determinada área. Eu explico tudo direitinho, alguns me dão 

retorno, outros não. 

Tenho a sensação que a senhora funciona um pouco apagando incêndio...  

Sim. 

... na hora dessas dúvidas, nesse sentido que a senhora falou, que às vezes eles não 

sabem o que fazer e aí a senhora os orienta. A senhora pode contar algo, citar algum 

exemplo, algum caso em que a senhora participou da resolução, que a senhora 

acompanhou o familiar ou o sujeito em sofrimento... 

Sim, sim. (Fala empolgada). Nós recebemos um prêmio da Associação de Imprensa 

da Barra e foi uma festa linda. Só empresários, né, uma coisa de..., foi na Barra, num hotel 

muito chique e tinha um fotógrafo tirando foto de tudo e tal. Aí, quando você ganha o 

prêmio, anunciam Associação de Parentes e Amigos da Colônia Juliano Moreira! Aí 

falam: seu trabalho é muito bonito! Aí a gente fala. Quando eu desci, um jornalista me 

procurou e falou assim: Ah, eu queria falar com a senhora, pode me dar seu telefone. Aí 

respondi que sim e dei o cartãozinho. Posso ligar para a senhora? Pode ligar! Aí isso foi 

numa sexta-feira, aí quando foi na segunda-feira ele não ligou, ele foi pessoalmente. Oi, 
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tudo bem? Você está lembrando de mim, Dona Iracema? (Faz o comentário com tom mais 

baixo: Lógico que as fotos eles vendem). Vou dar umas fotos para a senhora. Ah, muito 

obrigada. Aí ele começa a contar a história que ele tem uma cunhada e que a cunhada 

estava trancada no quarto há um mês. E que não queria ver ninguém. E o que eu podia 

fazer. Eu não posso fazer nada. Mas ela não aceita ninguém no quarto. Aí falei: Mas ela 

não aceita outra pessoa? Ele: Não, ela não quer ver ninguém. Não quer ver ninguém. Mas 

eu tenho minha irmã. Mas minha irmã é rebelde, fica com raiva. Aí eu entro em contato 

com essa irmã dele e falo: Mas você tem que ajudar ele. Ela: Ah, mas como que eu tenho 

que ajudar? Falei: Você abre a porta do quarto e pergunta para ela o que ela está 

precisando. A irmã dele respondeu: Ah, eu tenho medo! Porque ela só fica trancada. E 

assim deu certo. Ela foi, disse: Estamos aqui para te ajudar! Aí encaminhei para o 

Manfredine, porque eles moravam aqui em Jacarepaguá. E ela deu continuidade no 

tratamento. Ele me deu as fotos. Umas fotos bonitas. Ficou muito agradecido. E eu 

acompanhei esse caso. Aí uma vez ele a levou lá para me conhecer: Essa aí é a Dona 

Iracema! Ela já estava melhor e começou a aceitar o tratamento. 

Essa sua fala, de que o familiar tem medo dessa aproximação. E a senhora fala que 

é importante essa aproximação... 

Sim. 

...A senhora alguma vez teve medo, quando entrou ou entra em contato com esse 

universo da produção de saúde mental? 

Nunca tive medo. 

Esse não foi um sentimento experienciado. Quais foram os sentimentos? 

Sentimentos? (Pergunta com tom de dúvida e espanto) 

É. 

De pena, de sofrimento, de ajuda. Querer ajudar. Me perguntar o que eu poderia 

fazer. Porque era horrível, Hilda. Hilda, era horrível. Hilda, as mulheres nuas! Quer dizer, 

tudo aquilo que eu pude ajudar, eu ajudei. Agora, o meu sentimento era de sofrimento em 

ver aquelas pessoas. Eu ia para casa e quando eu botava comida no prato, lembrar a comida 

que eles comiam. Até lavagem eles comiam. Era uma coisa horrorosa. Saber que eu tinha 

alguém do meu sangue que estava ali dentro, sofrendo. E ela, por rebeldia também, não 

queria ir para minha casa. Ela tinha medo de homem. Ela: Eu não vou para lá, eu não 

gosto de homem. Homem é ruim. Ela tinha medo. 
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A senhora fala dessa sensação de perceber esse sofrimento lá dentro e esse 

sofrimento estar muito real. Teve mais algumas cenas que a senhora poderia compartilhar, 

que mais marcaram? 

Olha, uma cena que me marcou muito. Eles levavam as panelas de comida desse 

tamanho. Desse tamanho. (Fala em tom de indignação e gesticulando com os braços 

abertos) Aí ficava feijão, arroz e uma carne horrorosa lá. Botavam ali e as pacientes na fila. 

Uma paciente caiu dentro da panela de feijão. A ganância era tão grande, empurraram e ela 

caiu d-e-n-t-r-o da panela de feijão. (Sussurra em tom de desalento e tristeza) Dentro da 

panela! (Me sinto sem ter o que dizer e assustada) 

E paciente comer do lado de um monte de merda. Ali, defecavam. Porque era 

horrível. Elas não tinham limite, não tinham, faziam ali. Não iam para o banheiro. Onde 

davam vontade, faziam. Sentavam aqui e as fezes ali. E elas comendo do lado.  

E uma agredindo a outra. Agressão em cima de agressão. Você passava e ―pá‖, tapa 

na cara. Chutavam, botavam o pé na frente. Porque eram pessoas que do jeito que elas 

apanhavam, elas revidavam. 

E todas se sentindo muito agredidas ali. 

Exatamente. Todas eram agredidas. Uma vez eu fui numa reunião, tinha um espaço 

lá, foi quando eu cortei meu cabelo. Eu tinha um cabelo comprido e tinha feito um rabo de 

cavalo. Eu estava na reunião e uma paciente passou perto, entrou na reunião, me arrastou. 

Ela pegou o meu cabelo e fez isso, oh. (Fez movimento de torção com os braços e mão). 

Torceu. 

Torceu e veio me arrastando. E eu segurando a cabeça. E todo mundo: larga, larga, 

larga! E ela não largava, aí veio o segurança e tal e falando: larga, larga! Aí prenderam 

ela contra a parede, né, foram me levando junto. Aí o segurança prendeu ela contra a 

parede. Aí foi que ela me soltou. Isso aqui meu (Aponta para o couro cabeludo) parecia 

que ia arrancar. Foi a única vez que eu fui agredida, quer dizer, num fui nem agredida, ela 

devia estar em surto, alguma coisa. Eu não fui agredida, ela simplesmente pegou o cabelo, 

enfim. 

 Aí, no outro dia eu cortei meu cabelo. E nunca mais eu tive cabelo comprido. Meu 

cabelo era curtinho. Você vê fotos minhas, estão todas com cabelo curto. 

E isso foi uma forma de cuidado com a senhora mesma? 

Sim, aí cortei o cabelo e não quero mais cabelo grande. Mas não tinha medo, não 

tinha medo de nada. Eu entrava dentro das enfermarias e sempre brincando. E elas: Chegou 

Iracema, chegou Iracema! Eu vinha, e vinham correndo tudo atrás de mim: O que você 
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trouxe para a gente hoje? (Repete um tom de grito afetuoso). Eu sempre trazia uma peça 

de roupa, brincos, sempre alguma coisa para agradar a todos. E correndo sempre atrás para 

arrumar doação. E a gente assim foi levando.  

Essa entrada da senhora lá dentro do Hospital Colônia Juliano Moreira, é uma 

participação ativa desde o princípio, teve alguma resistência no início... 

 Sim, sim. 

...da parte da direção... 

Muita resistência. 

... dos profissionais, ou então dos próprios internos, como que foi a receptividade? 

Os internos me receberam. Mas tive resistência da direção e de uma Associação de 

funcionários que tinha dentro da Colônia. Dr. Julius, Lúcia Abelha, que era médica, Márcia 

Schmith, que hoje é minha amiga, e que era minha inimiga no início. Porque, quando eu 

falei que comecei a me revoltar contra os profissionais, eles achavam que tudo que eu via 

eu ia correndo contar para o diretor. Algumas coisas eu contei, que tinham que ser 

contadas, né? Aí eles achavam, me perguntavam: Afinal de contas, o que você quer aqui 

dentro da Colônia?. Por que? Porque tinham os esqueminhas, sabe? A R, adoro a R, mas a 

R, como diziam, entrava de costas e saía de costas. 

Como assim “esqueminhas”? 

Não íam! Não íam trabalhar, deixavam a receita pronta. No esquema, a enfermeira 

não ia, chegava lá, não tinha ninguém. (Fala com raiva e indignação) Ninguém! Elas 

sozinhas na enfermaria. Paciente em surto, se batendo no chão. Aí eu ia lá, falava, 

procurava a coordenação do Núcleo. E os profissionais achavam que eu estava me 

metendo. Quer dizer, esse único diretor que abriu as portas para mim, foi o Laerth, depois 

de muita negociação, eu falo: Laerth, a gente quer o melhor, e a gente pode estar junto. Aí 

foi que ele cedeu alguns lugares para a gente fazer as reuniões. Porque a gente fazia 

reunião embaixo do pé de árvore. A gente fazia as reuniões no Ulisses Viana, aí era 

itinerante. O dia que ele achava, fazíamos as reuniões em diversos Núcleos, como 

Rodrigues Caldas, Teixeira Brandão, Franco da Rocha, a gente ficava assim, fazendo 

reuniões itinerantes. Até que um dia ele falou para mim: A gente tem uma sala aí, você vê, 

como vocês só vêm aqui poucas horas, para não ter que ficar gente aqui andando para 

cima e para baixo..., aí cedeu uma sala para a gente.  

Eu tinha uma estante que era de duas partes, tirei uma parte e levei para a Colônia. 

E está lá até hoje. Aí começamos a arrumar uma cadeira aqui, uma cadeira ali. Senhor 

Carlos era professor em uma Instituição que ia fazer mudança das cadeiras, aí deu aquelas 
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cadeiras de escola que bota o caderno, tudo quebrada, mas dava para sentar. E assim a 

gente começou a Associação. A Associação não, a nossa salinha, porque a Associação já 

estava se formando. 

E qual era o propósito maior da Associação naquela época e qual o propósito maior 

atualmente? 

Bem, naquela época era a gente libertar o sujeito em sofrimento psíquico daquele 

calvário, daquele campo de concentração, porque como não tinha ninguém para olhar, a 

coisa era pior. Quando começou a alguém olhar, a coisa começou a melhorar, começaram a 

ter medo. 

Medo de que? 

Medo porque se a gente via um paciente machucado ia querer saber o porquê. E a 

gente via quando era pancada de cassetete. Era um cassetete desse tamanho que o guarda 

batia neles. (Faz um movimento de afastamento com as mãos, mostrando um tamanho de 

aproximadamente 30 centímetros no ar). Então, já não estava mais acontecendo aquilo.  

Eles estavam sendo fiscalizados de alguma forma. 

Isso aí, porque a gente chegava domingo. E a gente tinha um carro, o carro do 

Vanir, fizemos um adesivo ―APACOJUM‖ e colocávamos no carro. Então viam, e a porta 

se abria. Viam o carro chegando e os guardas já iam abrir. Não precisava mais pedir 

ninguém “posso ir”. A gente chegava assim no Hospital Colônia Juliano Moreira.        

Vocês já faziam parte dali. 

Sim, parte dali.  

E hoje, nosso propósito é inserir essas pessoas no mercado formal de trabalho, que 

tenham condições de ter uma qualidade de vida melhor, as residências terapêuticas, a 

família pegar esse usuário e levar para sua casa, ou se não levar, mas manter aquele contato 

direto com eles. Esses são nossos propósitos, ainda está difícil, porque tem família que não 

vai, mas algumas vão. Então, isso aí é um propósito, a gente ter um mundo melhor para 

essas pessoas. 

Quais as estratégias que a senhora usa para trazer a família para a Luta 

Antimanicomial? Para tentar tocar essa família numa possível dimensão cuidadora? 

O que a gente fala é que falta o carinho, porque o hospital não dá o carinho que 

uma família pode dar. Só de você estar no aconchego de sua casa, você poder estar ali 

perto de seus familiares, você já passa a melhorar. Porque você pode estar no melhor 

hospital, a enfermeira que hoje passa, é uma, Oi, boa noite, tudo bem... E vai embora. 

Amanhã já vem outra, Oi, boa noite, tudo bem?... Mas não ficam ali. 
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Não há um vínculo de continuidade. 

Não, e se tua coberta cair ficará no chão, porque ninguém não vai voltar para te 

cobrir. E dentro de uma casa pode não acontecer isso, não é verdade? A mãe vai e joga 

aquela coberta quentinha no filho, aquela comidinha, por mais humilde que seja, mas é 

uma comidinha com afeto. 

 Como era a recepção das familiares para essa ideia de abertura do tratamento? 

Muitas me recebiam já falando: Não adianta que eu não quero, não tenho mais 

conhecimento dele, para mim ele já não é meu filho porque já tem muitos anos que eu não 

tenho mais contato. Não quero saber, não quero e acabou.  

Dizem já não é meu filho como se dissessem já não é meu familiar.  

Sim, porque já perdeu o vínculo familiar. Mas quando se tocava: Mas o governo vai 

ajudar. Diziam: Mas vai ajudar como? Quando falava no dinheiro, a situação mudava. 

Diziam: Porque panela que come dois, três não comem. A senhora sabe a minha vida é 

difícil. A gente sabe que é difícil. Aí já mudava, lógico que não é um dinheiro que também 

dá para tudo, mas já ajudava. Algumas famílias sim, outras podiam dar o dinheiro do 

mundo que não queriam.  

E qual era sua posição diante dessas famílias que podia dar o dinheiro do mundo 

que não queriam cuidar desse familiar ou manter qualquer contato? 

A minha posição era que eu falava para elas Por que internou? E elas: porque eu 

não tinha condições de ficar com um maluco dentro de casa e não vou ficar. Eu falei: E 

isso é correto? E escuto: Bem, para a senhora pode não ser, mas para mim é. Então, é um 

diálogo muito difícil, porque a pessoa já não estava sozinha, já estava o irmão, o pai, já 

tinha três, quatro familiares ali do lado, todo mundo não, não pega não, porque se ele 

entrar eu saio. Porque é muito triste, muito triste.  

Olha, quando eu trabalhava no CAPS, lá para o ano de 1997, eram dois irmãos 

gêmeos A e B, eles moravam em Anchieta. O A era tão bonitinho e tinha uma afinidade 

comigo. O problema dele era ser feio. Ele se olhava e via um monstro no espelho. Aí ele: 

Eu sou feio, ninguém gosta de mim, nem minha mãe gosta de mim. Não gosta, Dona 

Iracema, não gosta. Sabe onde eu durmo? Num quarto no final do quintal, no meio de 

bagulho de pneu que meu tio guarda lá. E a mãe era manicure, e essa irmã se tratava no 

CAPS também. Eu virei e falei assim: E se eu for visitar sua casa? Ele: Pode ir lá que a 

senhora vai ver como é que eu vivo, onde é que eu vivo. Aí chamamos a mãe: É mentira, 

nós demos um quarto para ele. Mas dentro de casa ele não vai ficar porque eu gosto da B, 

mas não gosto dele. São gêmeos, mas não gosto. Ele é muito chato. Toda hora fica dizendo 
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que ele é feio, que ele é feio. E ela fazia unha em casa. A filha andava com tudo que era 

homem. Aí a vizinha deu uma surra, que quase matou a B, porque pegou ela com o marido. 

Eu falei com a mãe deles S, eu posso ir lá? Porque eu tinha que pedir permissão à S. Ela 

disse: Você quer mesmo ir lá em casa? E eu disse: quero!  

Fui eu e a nutricionista, chegando lá, uma casa bonitinha, mas muito tumultuada. A 

mãe me recebeu muito bem. Quando eu entrei no quarto, a cama era de tijolos com pedaço 

de madeira em cima, tipo assim uma porta, e um pedaço de espuma velha que ele dormia. 

Realmente, os pneus no canto, garrafas, enfim, e não tinha porta, era um buraco que ele 

entrava. Aí fizeram assim, fecharam, porque eu acho que era um muro do vizinho de um 

lado, do outro lado era um muro de outro vizinho, aí fizeram essa parede e fizeram um 

buraco. E ele entrava pelo buraco e saía pelo buraco. 

Ele morava num buraco?  

Num buraco, e ele dizia, e ela dizia que não, que era um quarto. Conversamos com 

a mãe dele, reivindiquei na prefeitura e conseguimos doação de material e fizemos um 

quarto para ele. Quando acabou de fazer o quarto, ela quis botar o outro filho dentro do 

quarto. 

Exclui A. 

E eu falei: Não, não pode, o quarto é para ele. O quarto foi feito para ele. Então, 

são essas coisas que a gente vai conseguindo. E a B, nós orientávamos. E assim a gente ia.  

No CAPS também tinha um que era muito grave e todo passeio que eu fazia ele 

também queria ir junto. E ele ainda ajudava os outros usuários porque ele tinha mais 

autonomia. Há uns oito meses, eu passando em Madureira escuto: Doutora, doutora, 

doutora! Aí fez assim em mim (Faz o gesto de tocar e apertar seu braço). Oh doutora! Aí 

eu falei: Tira a mão de mim, por favor! E: Você não está me reconhecendo, não? Eu disse: 

Não! Ah, não acredito doutora? Eu digo: Quem é você? Oh Doutora Iracema, eu sou 

fulano de tal! Aí eu falei: Não acredito! (Fala com tom de espanto e surpresa agradável). 

Ele era segurança de carro forte, ele surtou dentro do carro forte quando teve um assalto e 

foi para o CAPS. Quando ele falou o nome dele eu me lembrei, aí você vê, ele se 

aposentou porque a assistente social conseguiu. Na época eu ajudei a fazer o contato com a 

assistente social, vamos ver se ele aposenta, porque até então, ele não estava aposentado, aí 

a Lúcia conseguiu e ele fazendo tratamento. Aí eu saí do CAPS e agora ele está 

completamente diferente. Está trabalhando como apoio de segurança de porta de loja. E 

disse: Doutora, me dá um abraço! Agora eu comprei até meu carro e estou dirigindo. E 

isso não é gratificante? Aí todos os dias eu passo por ele quando eu venho da Colônia, 



66 
 

porque faz parte do meu trajeto, ele está na porta da farmácia e diz: Doutora, qualquer 

coisa que precisar eu estou aqui! Vai com Deus, bom descanso! São essas coisas assim.  

Coisas que gratificam o caminho. 

Como foi essa entrada no CAPS? Qual CAPS era esse? Como é essa sua trajetória? 

Esse CAPS que eu mencionei foi o Rubens Corrêa, mas o primeiro CAPS que eu 

entrei foi o CAPS da Ilha. Estava na formação dos CAPS, aí precisavam de artífices, 

pessoas para ajudar. Depois começou a se falar em cuidador, né? Mas aí se falava artífice. 

Aí o Hugo falou: Iracema, você não quer trabalhar? Só que a gente não tem condições de 

pagar. A única coisa que a gente pode fazer é te dar passagem. Dá uma ajuda lá para 

montar umas oficinas. Aí eu falei: Ah, eu não sei se vai dar. Porque eu tinha comércio na 

época, eu trabalhava. Pelo menos umas duas vezes na semana para a gente montar uma 

oficina. E eu sei que você pode puxar essas famílias. E assim eu fui para o CAPS da Ilha. 

Aí a primeira coisa que eu fiz foi montar a Oficina da Beleza, porque você tinha que ver o 

estado das pessoas, unha grande, cheias de piolho. Era Rosana a coordenadora, aí eu sugeri 

Vamos montar a Oficina da Beleza e a Oficina de Lazer. E ela: Dona Iracema, que lazer? 

E eu disse: A gente tem uma praia aqui perto. Então, uma vez por semana eu levo eles 

para a praia, caminhar na praia, sair aqui do CAPS. Ai perguntaram: Você tem coragem 

de fazer isso? Ué, tenho, lógico que tenho! E assim começou, e assim comecei. 

Primeira coisa que a gente formou foi a Oficina da Beleza. Aí tinha a R que era 

uma assistente social, ela se uniu a mim, e a F, que era a terapeuta ocupacional. Então 

falou: Iracema, a única coisa que a gente não pode fazer é tirar cutícula, mas o resto a 

gente pode fazer tudo. E a Oficina de Lazer, que eu levava, era sexta-feira. Toda sexta-

feira depois do almoço. Eles almoçavam e a gente ia fazer uma caminhada na praia. Aí 

começamos a fazer amizade com o pessoal dos quiosques. Eles jogavam bola, corriam, 

sentavam nos quiosques, e os donos davam refrigerante e água de graça para eles. E foi 

assim, e paciente muito grave. E comecei a tentar fazer Associação lá no CAPS, montar 

puxando as famílias para participarem. Então, as famílias chegavam, até hoje eles têm um 

vínculo muito forte comigo.  

Aí vem um usuário, alto, ele já está bem senhorzinho agora, com uma irmã que 

atualmente já faleceu. Dá entrada no CAPS, andava assim, com dificuldade, batendo o pé. 

(Iracema faz um andar como o do senhor, um andar com lentidão e como se estivesse com 

algum objeto preso embaixo do pé, machucando). Aí eu falava: Vamos para a Oficina da 

Beleza. E ele dizia: Não, não quero não. Aí eu cortava a unha dele, da mão. Aí todo mundo 

estava bonitinho. Piolho! Nossa senhora! Tinha uma que morreu, tadinha. C. A C tinha 
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tanto piolho, que o piolho descia e fazia uma cordinha de piolho aqui, oh. (Faz um risco 

com o dedo, na direção da testa ao pescoço, como se ilustrasse a cordinha de piolho). E ela 

tinha um cabelo duro, duro, duro. Aí eu falei: Hoje eu vou limpar a cabeça dela. Aí 

comprei três vidrinhos de Scabim, pedi uma luva para o pessoal da limpeza, falei: C, hoje 

eu vou limpar sua cabeça, você deixa? Eu posso cortar teu cabelo? Porque, por mais que 

jogasse a água, a água não entrava, ficava pairando. Cortei o cabelo dela e o pessoal dizia: 

Você é doida, Iracema! E o piolho, aquela luva amarela, não passava não. Aí botei Scabim, 

limpei, limpei.  

Tá, fomos lá para o outro paciente, aquele com dificuldades de andar. Eu disse: 

Deixa eu tirar seu tênis? E ele dizia: Não, não tira meu tênis não, eu tenho problema no 

meu pé. Eu falo: Mas eu podia ver qual o problema? Não, não quero, não quero! Aí a irmã 

dele diz: Ele não deixa, ele está com unha grande e não deixa a gente ver o pé, tem um mal 

cheiro horrível no pé. Aí fui convencendo ele, conversando: Vamos tirar o tênis, lavar, 

sabe por que seu pé está com mal cheiro? Porque o tênis está sujo. Menina, quando ele 

tirou o tênis, a unha dele era desse tamanho. (E tenta mostrar cerca de 5 centímetros com 

os dedos). Por isso que ele não andava direito. Quer dizer, botava o tênis, apertava o pé e 

ele andava batendo. Quando eu vi aquilo, fui lá na cozinha, pedi, esquentaram água, eu 

botei no balde, botei o pé dele dentro da água. A água ficou podre. O pé dele tinha aquela 

crosta. E o pessoal ficava horrorizado de me ver limpando. Limpamos o pé dele, cortei a 

unha dele. E sem mentira nenhuma, quando eu cortei a unha dele era desse tamanho, eu fui 

cortando aos poucos. Aí o homem ficou em pé, ele ficou durinho, pisou firme e reto 

novamente. A irmã dele veio, me agradeceu tanto Iracema, só você mesmo, ele não 

deixava a gente. Aí pronto, toda semana ele queria que eu cortasse a unha do pé dele. Eu 

fazia a barba deles, aprendi a fazer barba. 

Eles se abriam para um cuidado, para outro olhar para com eles mesmos. 

Isso, um novo olhar para com eles mesmos. Aí nas sextas-feiras eles vinham para se 

cuidarem na Oficina da Beleza, e as mulheres também, faziam unha, hoje eu quero pintar 

dessa cor. Na hora de ir embora, todo mundo ia arrumado. 

Era um modo de fazer com que eles se interessassem por eles mesmos? 

É isso aí, por autoestima, a gente fazia isso para eles dar continuidade. Elas iam 

para o CAPS sem pentear o cabelo. E até hoje, é porque não dá tempo de tudo, senão eu te 

levaria no CAPS para você poder ver. Aí comecei abrir o CAPS, abria oito horas. Gente, 

eu saia de casa cinco e meia da manhã, lá de Guadalupe, pegava duas conduções, pegava a 

Avenida Brasil toda, depois atravessava para o outro lado para pegar outra condução para 
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ir para a Ilha, e trabalhando, né? Então, eu ia duas, três vezes na semana e sábado eu ia 

para a Colônia. Aí eu falei com o Hugo: Não tem como eu ir para o CAPS de Irajá porque 

é perto da minha casa? Ele fez uma permuta, tirou um funcionário do CAPS e botou para 

lá. Um oficineiro, aí já começou a função de oficineiro. Fiquei no CAPS e foi a mesma 

coisa, fizemos a Oficina da Beleza, de Geração de Renda, dos passeios. A gente passeava 

todo mês, a família ia junto. Eu dizia: A senhora tem que ir, sabe por quê? É bom para a 

senhora e para ele, assim vocês têm contato, ficam juntos! E escutava: Eu não saio com ele 

porque ele não me dá sossego. Aí eu falei: Vai dar sossego sim, experimenta. Foi se 

aproximando mais a família. Olha tem quinze dias que eu peguei o ônibus 

Caxias/Freguesia, na hora que eu puxei o sinal vi que tinha uma familiar no ônibus, ela me 

beijou: Oi Iracema, oh F, fala com a Dona Iracema‖, engraçado que o tempo passa, ele já 

está velho, cabecinha branca, aí ele me beijou e no ônibus estava todo mundo olhando. 

Pena que eu ia saltar do ônibus, aí ela disse Iracema, a minha filha morreu. Eu disse: Não 

acredito? Eu fui no casamento da filha dela, era jovem, devia ter trinta e poucos anos. Ela 

fez questão que eu fosse, fiquei sentada na mesa da família.  

Era como se fosse parte da família? 

É, sentei na mesa da família. Aí ela estava indo para o CAPS com ele nesse dia que 

nos encontramos no ônibus. Então, são essas coisas, o autocuidado, tanto eu cuidava do 

usuário quanto da família, da mãe. Quando a mãe chegava eu dizia: Por que está desse 

jeito? Vamos melhorar, vamos sair. Tanto que eu estou devendo um passeio para as 

familiares da Colônia, levar algumas mães para a gente sair, para distrair. Porque a 

autoestima, ela ajuda, né? Porque se você ficar naquela coisa eu não quero me arrumar, eu 

não quero sair, a coisa vai ficando mais pesada, né? 

Lidar com essa autoestima deles, no início dos seus trabalhos na saúde mental. A 

senhora já andava muito bem com a sua autoimagem, com sua autoestima enquanto 

familiar? Como que é a relação desse trabalho na saúde mental com a sua própria 

autoestima? Como é a autoestima do familiar de sujeitos em sofrimento psíquico? E do 

familiar-militante da Luta Antimanicomial? 

Eu sempre tive autoestima, eu sempre gostei de me cuidar, de me arrumar. Eu tive 

uma ocasião em que a situação estava tão difícil que eu só tinha duas calças compridas, 

uma boa e a outra mais ou menos, mas ninguém nem sabia que eu só tinha duas porque eu 

comprava blusa mais barata, aí enfeitava. Comprava pano, mandava costurar, eu sempre 

gostei de andar maquiadazinha, não podia mandar fazer unha toda semana porque eu não 

tinha dinheiro, eu mesmo catucava as minhas unhazinhas e pintava. Eu nunca cheguei na 
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Colônia sem um batom, sem nada, eu sempre com a autoestima bem. Eu acho que me 

arrumava mais para eles do que arrumava para mim. A autoimagem e autoestima do 

familiar deve ser trabalhada, não podem ficar mal por preconceitos, por exemplo. A 

autoestima é importante para criar firmeza na luta. 

E foi ficando mais bonita nesse processo de construção de beleza para eles e que 

era construção de beleza para a senhora?  

É isso aí, sempre cuidei muito da autoestima das minhas filhas, para botar uma 

roupa, tem que desamassar, passar. Não vai sair com a roupa amarrotada. Isso também é 

cuidado.  

Como que a senhora cuidava da autoestima das suas filhas na época em que o pai 

delas adoeceu? Como eram os sintomas dele? Me fala um pouquinho dessas relações 

dentro da sua casa? 

Uma relação muito pesada, porque ele bebia. E ele bebia sempre na minha intenção. 

Na sua intenção?  

Na minha intenção. Intenção porque vinha me xingando: Sua filha da puta! O dia 

inteiro, porque eu tinha uma loja, era de sócios, ele também era sócio, mas nunca estava 

bom para ir trabalhar, ele não podia ficar no balcão porque estava bêbado. Eu falava: 

Aloisio, vai embora para casa, quando eu chegava em casa, ele já começava a xingar. Aí 

eu dizia: Ai, pelo amor de Deus, eu estou cansada! E as crianças com um olho desse 

tamanho, e eu dizia: Vai para o quarto e tal. Mas ele sempre foi um bom pai, o negócio era 

comigo, mas com os filhos não. E eu nunca falei para um filho teu pai é isso, teu pai é 

aquilo. Sempre respeitando. Eu dizia: Eu posso brigar, mas vocês, sempre obedecendo. A 

autoestima sempre nós tivemos, sentávamos sempre na mesa, horário de comer. Alex 

(filho) nunca sentou na mesa sem camisa, sempre levei uma educação como eu fui criada. 

Mas tinha esses contratempos do meu marido chegar embriagado. 

Ele já chegou a agredir a senhora? 

Já, ele chegou a me agredir. Uma vez ele me deu um soco no rosto, foi quando eu 

fui na delegacia e dei parte dele, eu falei: Ele me agrediu porque chegou embriagado e não 

queria comer. Então eu falei, se você não vai comer o que eu fiz, não posso fazer nada. 

Porque eu tinha feito carne seca, eu não esqueço, carne seca com abóbora. Não, eu quero 

bife com batata frita, você vai fazer. Eu disse: Não vou fazer. Aí ele me deu um soco. Aí 

fui para a casa de uma amiga minha, a Paixão, aí chorei, chorei e ela me incentivou a ir à 

delegacia, chegando lá, o moço que me atendeu disse: Você vai levar essa intimação para 

ele vir aqui, aí eu disse: Ai meu Deus, como é que eu vou entregar isso? Ele disse: A 
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senhora entrega e vai para a casa de sua mãe. Assim eu fiz, aí mandaram chamar: A 

senhora não quer se separar dele? Aí pensei E meus filhos? Aí fiquei eu, sozinha, 

pensando no que eu ia fazer da minha vida. Aí fui na minha avó, ela falou assim: Olha, se 

você quiser ouvir, você me escuta, se não quiser. Ruim com ele, pior sem ele. Você foi 

criada de pais separados, ele foi criado de pais separados. Porque a minha mãe se separou 

e a mãe dele também. Só que a mãe dele nunca mais teve homem nenhum, a mãe dele 

viveu para ele. Aí eu parei e pensei ―Realmente‖. Eu vou querer isso? Eu fui muito bem 

criada pela minha avó. Meus pais se separaram, mas eles eram amigos. Eu tive tudo, eu fui 

dondoca. Eu fui trabalhar depois de quarenta anos. Aí eu falei: Não vou separar. E fui 

levando. 

Só que, quando eu descubro, né, lá na Colônia, que eu custei a entender que ele 

tinha problema mental. Porque quando ele olhava para a televisão ele ficava: Por que você 

está me olhando? Está pensando que eu sou o que, porra? Aí dava soco na parede, ficava 

falando sozinho. Mas eram vozes que ele ouvia. Então, é o que eu te digo, quando eu 

descobri a Colônia, a Colônia foi uma terapia para mim. Porque aqueles sábados e 

domingos que eram de conflitos, eu ia para a Colônia. Eu fazia o almoço, aí minha sogra 

morava comigo, eu fazia almoço, ele jogava bola, eu falava: Oh Dona Lice, se ele chegar 

do jogo, a comida está pronta, diz que eu fui para a Colônia. E assim foi indo, assim eu fui 

levando. E ele ficava: Vai, vai lá para seus maluquinhos! E às vezes, em dia de reunião ele 

chegava embriagado na Colônia. E as pessoas que estavam comigo me davam todo o 

apoio. Entra Alosio! Eu tenho até a carteirinha, porque ele era sócio da Associação. Não, 

vou ficar aqui. Senta aí! Ele sentava e ficava cochilando lá sentadinho. Quer dizer, eu tive 

apoio desses familiares, que falavam: Ah Iracema, não esquenta a cabeça não, não fica 

com vergonha não, isso tudo vai passar! 

Você vê, ele vai, adoece, e a gente toma conta dele. Quer dizer, foram fases. E é o 

que eu te digo, vivi esses anos todos casada. Ninguém é feliz...eternamente! Quem dizer 

“Eu sou feliz eterno!”, não existe isso. Você tem momentos felizes. E todo casamento tem 

seus altos e baixos, não é verdade? Você nunca casou. Mas sempre tem, e as vezes discute-

se por causa de filho, né? Na hora que o pai acha que vai brigar com o filho e a mãe não 

acha que é o momento. Aí começa a discussão: Ah, por que você deixou sair e não falou 

comigo? Então, isso aí são passagens que a gente tem que saber levar. Se você for levar a 

ponta de faca você não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem que tentar ficar no meio 

termo, não é isso?  
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E como que a senhora lidou com essa passagem dos adoecimentos de seu familiar? 

Porque pelo que a senhora fala, ele teve primeiro um adoecimento com o uso de álcool e 

depois um adoecimento com as vozes e os delírios independentes do uso de álcool ou não, 

ele chegou a ser diagnosticado com esquizofrenia? Como era o tratamento dele? Ele 

chegou a ficar internado? Fazia uso de medicações? Como eram os cuidados na família? 

Sim, ele chegou a ficar internado em Sepetiba, é um município depois de Santa 

Cruz, era uma clínica, ficou internado porque ele estava pondo risco a terceiros e a ele. Ele 

queria se matar. Eu moro perto da Avenida Brasil, ele não passava pela passarela, ele 

atravessava na frente dos carros. Ele estava se sentindo perseguido, oh, o homem está 

vindo atrás de mim. E ele era detetive, ele tinha arma. Então eu falei: Ai meu Deus do céu, 

minha nossa senhora! Aí eu escondia a arma dele, ele ficava: Cadê minha arma que estava 

aqui? Ele andava com um símbolo, distintivo da polícia, chegava no botequim eu sou 

polícia! E aí mostrava aquilo para todo mundo. Aí diziam para meus filhos: Qualquer dia 

vão matar seu pai aí na rua! Aí eu escondia aquilo, e ele ficava procurando. Ele foi 

atropelado. A vida dele foi de muito sofrimento. Ele caiu daquela escada que sobe lá para 

casa, ele ficou três dias em coma profundo até num dia vinte e cinco de dezembro. Quer 

dizer, a minha vida foi... (Fala reticente, faz uma pausa por alguns segundos, solta o ar 

mais forte na respiração), mas eu sempre tentando me equilibrar. E nunca larguei a 

Colônia. Tinha minha mãe que me dava todo o apoio, a minha avó, a minha sogra, uma tia, 

que faleceu no mês passado. Então, eu sempre tive apoio também, e apoio dos familiares, 

eles me ajudavam. Diziam: A gente está aqui para ajudar! 

 O que eu precisava, eles estavam ali. Tanto que você vê, o primeiro Encontro em 

1993 que teve da Luta Antimanicomial foi em Salvador e era duzentos dólares na época, 

não sei se era esse valor ao certo, mas era em dólares. Pagava-se em dólares. É, porque a 

inflação estava demais e o Congresso tinha que pagar. E eu: Como que eu vou? Não tenho 

condições. Então, fizeram um rateio com os familiares na associação, porque eles tinham 

condições, eles eram militares. Então, o falecido Vanir disse: Nós vamos, vai eu e você, a 

gente vai arrumar esses dólares! E conseguiram arrumar, pagaram para mim. Esse meu 

primeiro Encontro foi pago por eles. E falaram: Você tem que ir! 

 Isso foi 1993, aí você imagina, a primeira vez, Hilda, em toda a minha vida que eu 

saí sozinha. Eu nunca tinha saído sozinha, porque aonde que eu ia, eu ia com a minha avó. 

Eu agarradinha com a minha avó. Casei, marido, filho. Foi a primeira vez na minha vida 

que eu saí sozinha. Aí fui para Salvador, cheguei em Salvador de noite. Eu parecia, nem 

sei, sabe passarinho quando abrem a porta e ele sai voando. Falei: Gente, eu nunca saí 
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sozinha! Aí fui para a Bahia, quando eu vi aquele mar eu entrei de roupa e tudo no mar, 

você acredita? (risos) Eu estava tão eufórica, eu não dormi uma semana. Nessa semana que 

ficamos lá, o dia todo trabalhando no Encontro e de noite eu andando e querendo ver tudo. 

O Pelourinho, onde tinha música a Iracema estava ali. 

E como que foi a reação dele? 

Nossa, a pior possível. Ele falou que eu não ia. Você não vai! Eu dizia: Eu não vou 

para passear. Ele desfez a minha mala, viu meu maiô, pegou a tesoura e cortou tudinho. 

Você vai sua vagabunda? (Emite o som do tom de agressão do marido). Me chamou de 

vagabunda. Ai minha sogra ―Deixa ela ir Aloisio, ela está lutando pela tia dela que está lá 

internada! Ele: Eu não quero que você vá, eu não quero que você vá! 

Nessa época ele ainda não tinha o diagnóstico de esquizofrenia? 

Em 1993? Não, nessa época eu ainda não sabia, ele fazia aquilo tudo e eu achava 

que eram efeitos da bebida. Aí chamei o Alex e ele falou: Oh mãe, é importante? Falei: É 

Alex! E o Alex ia ficar noivo, aí o Alex falou assim: Mãe, eu vou ficar noivo no dia 23 de 

setembro, dia do meu aniversário. Justamente na data em que eu estaria no Encontro da 

Luta Antimanicomial em Salvador. Aí eu falei: Ai meu filho, então eu não vou não. E ele 

disse: A senhora vai, não tem problema. Aí eu falei: Então seu pai vai na casa da sua 

noiva. Meu filho afirmava: A senhora vai no Encontro em Salvador, a gente toma conta do 

meu pai. E meu marido dizia: Você não vai porra nenhuma, você quer é sacanagem! 

(Iracema faz os gritos do marido). Aí eu calada, minha sogra: Não responde, fica calada. E 

eu arrumando minhas roupas para a viagem. 

Aí falei que precisava de ajuda com o senhor que era meu sócio, senhor Matheus. 

Você me ajuda? E ele disse: Ajudo! Eu disse: Eu vou na viagem, já compraram minha 

passagem, como que você vai me ajudar com o Aloisio? E ele disse: Eu vou te ajudar, não 

tem problema não, que horas que vai ser a viagem?  Tenho que sair de casa uma hora da 

tarde. (risos). Aí senhor Matheus falou assim: Chegou mercadoria, eu vou chamar ele 

para vir me ajudar a arrumar a mercadoria, você vem para cá de manhã, faz tudo como se 

você não estivesse mudando sua rotina. 

Quer dizer, eu fui escondida. Aí o que eu fiz, arrumei a mala, enfiei a mala debaixo 

da cama e fui para o Armarinho, que de manhã eu abria. Era um bazar em Guadalupe, 

vendia de tudo, bem sortido o bazar. Aí senhor Matheus disse: Quando você chegar aqui 

eu vou ligar para o Aloísio para dizer para ele vir me ajudar. Liga lá para casa e minha 

sogra diz: Aloísio não está, já foi para o botequim. Falei: Ai meu Deus do céu, minha 

Nossa Senhora! Aí, acho que foi a Aline (filha) que foi chamar ele, não me lembro quem. 
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Ele já tinha bebido, não bebeu muito, mas bebeu. Daqui a pouco chega ele lá. Senhor 

Matheus diz: Ah, estou precisando de você aqui porque chegou mercadoria e estou 

precisando botar os preços. Aí eu pensei: Como é que eu vou sair daqui? E a hora 

passando, dez horas, dez e meia, onze horas. Aí conclusão, eu fui embora. Senhor Matheus 

disse: Dona Iracema, você pode ir, Aloisio fica aqui comigo e depois vai para casa.  

Aí lá fui eu, fui para casa, tomei um banho e lá fui eu para a rodoviária. Até então o 

Aloísio só soube quando ele chegou em casa. (Repete ―Quando ele chegou em casa‖) 

Quando ele chegou, perguntou: Cadê a Ira? E Dona Lice falou assim: Ela foi para a 

Bahia! Sabe o que ele fez? Ele falou: Ah, ela foi? Ele chegou, tomou banho, jantou e só 

voltou para casa o dia em que eu voltei. Ele foi para o trabalho no dia seguinte em que eu 

viajei e não voltou para casa. E não falou nada para a mãe dele. Ela ficou desesperada e eu 

desesperada na Bahia porque ninguém sabia onde ele estava. (Enfatiza: Ele não falou para 

ninguém). Quer dizer, ruindade! Mas também se era ruindade ou se era a cabeça dele, não 

sei. (Não dava para saber, desapareceu). Desapareceu. Aí a mãe dele naquele desespero, 

ligava para o trabalho, diziam: Não está aqui, não tá, não tá! Aí um belo dia, um colega 

resolveu dizer: Ele está aqui, está dormindo aqui! Aí o Alex foi lá: Mas que palhaçada é 

essa, pai? Eu vou ficar noivo, a minha mãe não está aí. Quem que vai lá? Ele: Eu vou! 

Alex: Eu querendo ficar noivo e você não vai? Aí Alex falou: Agora quem não quer mais 

sou eu, já falei com a Wanderleia e vamos adiar o noivado. E adiou para o dia dezesseis de 

outubro. Você vê? Até nisso os meus filhos me ajudaram. 

Eles tinham esse cuidado com a senhora e para sua permanência na Luta 

Antimanicomial? 

Exatamente. Na aliança deles a data é 23 de setembro, mas ficaram noivos em 16 

de outubro. 

Data em que a senhora já estaria presente.  

Eu já estaria presente. Aí trouxe o pai de volta para casa e tal. Então, sempre o 

cuidado, tanto dos meus filhos comigo e eu com eles.  

Os seus filhos entendiam o que era Luta Antimanicomial? E o seu marido entendia 

o que era Luta Antimanciomial? Como era a introdução desse assunto na casa da senhora?  

Eu falava da minha luta para que a Genice e todas aquelas pessoas tivessem uma 

vida melhor. E eles entendiam porque eles me ajudavam a pedir doações para os colegas. 

No início que eu pedia doação de sabonete, produtos para limpeza, essas coisas. E eles 

ajudavam. 
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Os filhos ajudavam através da movimentação na escola, pedindo ajuda. Era como 

uma rede? 

Era uma rede! 

E depois? Quando seu marido começa a manifestar sofrimento psíquico? A 

senhora, a família, os filhos, lidaram de que forma? Porque a senhora tinha a participação 

na Luta Antimanicomial pautada no cuidado com sua tia e com os outros internos na 

Colônia. Quando isso acontece dentro de sua casa, como foi para a senhora ter essa 

percepção e tentar auxiliar os outros familiares? Os filhos tinham vergonha dele? Como 

que era a reação dos familiares? 

Tinham vergonha porque ele fazia escândalo e caía na rua. E os filhos iam buscar. 

O Alex às vezes via e ficava com vergonha. A Anny não, nunca teve vergonha. Ela 

inclusive brigava com os outros. E ele trabalhava, o Aloísio teve muita sorte na vida, é por 

causa da doença mesmo que ele não pode deslanchar na vida. Ele chegou a trabalhar na 

Globo. E fazia papéis, já estava falando na televisão como ator. Tinha uma novela o beato 

Salu e esse beato Salu tinha uma barba. Então Aloísio ia fazer uma novela que tinha que 

deixar a barba crescer. E estava na época do Bozó. Era o Chico Anísio que falava Oh 

Bozó! E o pessoal começava: Pai da Anny é artista, é barbudo como Beato Salu e o Bozó 

da Globo. Nossa, “Oh, a lá o Bozó bêbado!”. A Anny batia e brigava com os outros. Era 

revoltada, né? Mas sempre com respeito com o pai. Eles comparavam seu pai com esses 

personagens porque ele estava barbudo, já que aguardava fazer uma participação numa 

novela da Globo. 

Quando a gente descobriu o que acontecia com o Aloísio eu sentei e falei. Quando 

eu descobri eu passei a ter mais tranquilidade com ele, já via que aquelas falas não eram 

por causa da bebida. Porque eu achava que era efeito da bebida. Mas às vezes ele nem 

bebia. 

Seu olhar sobre ele mudou? 

Mudou, passou a ser mais cuidadoso porque eu via que não era bebida. 

Como que é o olhar cuidadoso? 

Você vê com mais carinho. Porque antes, eu olhava para ele e que raiva que eu 

ficava dele! Aí eu já ficava com a preocupação: Cadê, seu pai não chegou! Aí ficava 

naquilo, quando ele chegava era um alívio. 

A raiva foi substituída por preocupação.  

Isso, e comecei a levá-lo para fazer tratamento. 

Como que começou o tratamento dele? Como foi levá-lo para o tratamento? 
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Ele não aceitou. (Repete, ele não aceitou). 

Isso é comum com diversas famílias? 

É! 

Meu marido reagiu assim: Você tá me chamando de maluco? Eu disse: Maluco 

você não está, mas está com um probleminha e tal, vamos lá. Foi no Hospital Pinel que ele 

começou, não foi nem na Colônia. Aí eu levei no Pinel e doutor Sérgio começou a 

conversar com meu marido, esclareceu que precisava tomar remédios e que não poderia 

beber. E assim foi, o tempo foi passando e aí ele teve um atropelamento, melhorou, aí ele 

teve um infarto, um ano depois ele teve um derrame, dois anos depois ele teve o segundo 

derrame e foi quando veio o Alzheimer aos 56 anos. Aí ele entra em coma com o derrame, 

fica no hospital, teve muitas crises convulsivas, uma em cima da outra. 

Eu do lado dele, esperando vaga para ir para a enfermaria no hospital do Meyer. 

Isso em 24 de agosto de 1997, o Douglas ia batizar. Aí eu falei com a enfermeira: Vou 

dormir em casa hoje porque meu neto vai batizar amanhã. E o batizado é amanhã às dez 

da manhã.  A enfermeira: A senhora pode ir porque está tudo sob controle. A gente vai ter 

que conter ele no leito para ele não cair. Porque ele se batia muito. Aí fui para casa e da 

própria Igreja eu fui para o hospital. Alex: Oh mãe, eu deixo a senhora lá, a senhora não 

quer ir almoçar com a gente? Eu disse: Não quero não Alex, vou direto para o hospital 

porque pode ser que a vaga da enfermaria saia. Aí ele e os padrinhos do batismo me 

deixaram no hospital. E disse: Vou aproveitar e dar uma olhadinha no meu pai. Aí quando 

chega lá, cadê o pai? (silêncio). 

Ele ficou uma semana sumido, perambulando, onde ele se perde. Ele sai do hospital 

e ninguém vê. Aí eu cheguei e o rapaz: Ah, ele já subiu para a enfermaria. Eu falei: Ué, já 

subiu? O enfermeiro: Subiu para a enfermaria! Aí eu dei a volta no hospital e fiquei 

esperando a fila para poder subir, dar o nome, porque primeiro você tem que dar o nome. 

“... Polidoro”. Não senhora, aqui não tem ninguém com esse nome. Ele não está lá 

embaixo, mas aqui também não está. Volto eu. Não, sobe, tá na enfermaria. Aí vai para a 

enfermaria, fiquei assim. Aí fui parar no diretor, fui na direção do Hospital Salgado Filho, 

no Meyer. Dr F que era o diretor: Tem que estar lá, vamos à enfermaria. Não vimos 

ninguém e ele falou para irmos no necrotério. Aí eu falei: Ah, no necrotério eu não vou 

não. Aí eu sozinha, até então não tinha avisado ninguém. Eu sozinha com esse sofrimento. 

O Alex foi almoçar. Aí o Dr: Iracema, você tem que ir para reconhecer. Chego lá, tinha 

uns quatro corpos embrulhados. Abria e não era, abria e não era. Aí começamos a via 
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crucis. Vou para casa e falo que aconteceu isso, isso e isso. Vamos todo mundo para o 

hospital de novo. 

Olha, eu andei uma semana procurando ele. Nós fomos na polícia, o secretário de 

saúde à época viu em todos os hospitais, se ele não podia estar internado, tanto em 

hospitais psiquiátricos, quanto em hospitais gerais, e nada, nada, nada, nada. E uma 

semana de frio e de chuva. E todo dia eu andando pelo Meyer, com mais alguns amigos, 

Marcos e Muniz ofereceu o carro para procurarmos. Começamos a andar à noite, procurar 

entre os mendigos. 

Um belo dia, eu na rua procurando ele. Para você ver como Deus é muito bom, foi a 

última noção que ele teve. Diz que ele vinha, isso uma senhora contando: Aí ele encostou 

num carro. E disseram “Sai, sai que você está sujo!”. A senhora estava no portão e viu ele 

com a fitinha de hospital: Moço, o senhor está passando mal? Ele: Eu queria um café, 

preciso de um café. E o Aloísio andando com dificuldade. Ela veio com o café com pão. 

Ele: Não, eu não quero o pão, só quero o café. Agora, eu não consigo achar minha casa. 

Eu já fui em várias ruas aqui, eu estou procurando a minha casa. A senhora sabe aonde é 

minha casa? A moça falou: Aonde o senhor mora? Ele falou: Eu moro, não sei aonde eu 

moro. Mas eu sei meu telefone! Então me dá seu telefone. Ele: Mas eu tenho telefone, 

minha casa eu não sei. Eu não estou achando a minha casa. Foi a última palavra, ele 

acabou de falar e desmaiou. A moça corre para o telefone e liga lá para casa e não tinha 

ninguém em casa. E o que ela faz? Pega a lista telefônica, e meu Bloco é número 7. Aí ela 

ligou para qualquer Bloco e caiu a ligação no Bloco 27. Não é tão perto da minha casa. 

Tem um senhor caído aqui no Meyer, está com uma fitinha do hospital e está muito 

machucado. Ele está barbudo. A Dona Maria, essa senhora já até morreu, disse: Eu não 

conheço, não. Nisso, o Dudu vem, para dar um recado para alguém dali e escutou. Aí ela 

vira para o Dudu: Você conhece alguém aqui com o número desse telefone? Dudu, que era 

vizinho disse: É da casa do Alex! Dona Maria: Diz que tem um homem lá, barbudo, e está 

caído. Dudu: E o pai do Alex está sumido. Será que não é o pai do Alex? Aí a Dona Maria 

falou para a moça: O menino conhece sim, a senhora pode ficar com ele aí porque vai 

falar para a família. Aí o Dudu foi até a casa do Alex e falou para a esposa dele, 

Wanderleia. Aí minha nora ligou para a tia dela que mora no Meyer. E eu na rua, e naquela 

época eu não tinha celular. Ligou para a Maria, e ela já vai de carro e pega o meu marido e 

já leva direto para o hospital. Quer dizer, quando eu cheguei, ele já estava no hospital e 

todo machucado. A gente não sabe se bateram nele ou se foi atropelado, ele tinha muitos 
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machucados nas costas. O policial acha que quem bateu nele foi mendigo. A região da 

virilha dele saiu a pele inteira, era carne viva.  

Aí nunca mais ele voltou à razão. Dali, ele ficou tão ruim que ficou internado por 

vários meses em um hospital em Santa Teresa. Ele ficou internado de agosto a abril. Eu ia 

todo dia, (prolonga em sua fala ―Tooodo dia‖). Eu ia todo dia no Hospital, levantava de 

manhã e ia para o hospital, levava roupa, trocava roupa dele. E aquele cuidado! Era 

horrível, não gosto nem de lembrar. O meu neto Vinícius nasce em janeiro, aí a Anny, 

coitada, vem do Mato Grosso para ver o pai com aquele barrigão, fomos lá. Para você vê, 

ninguém o abandonou em momento algum. Aí o médico falou para mim: Dona Iracema, 

vamos levar ele para casa. Para ver se ele consegue, porque as feridas do corpo dele já 

cicatrizaram, ele já está sentando, já está falando. 

Não falava coisa com coisa, mas falava, né? Veio para casa, aí comecei a levar ele 

no Pinel, na oficina de Alzheimer porque ele não sabia vestir roupa. Ele aprendeu a abotoar 

camisa, que ele não sabia, botava a parte da frente virada para as costas. Não sabia comer 

de colher, botava comida e ele pegava com a mão. Aí eu levava ele para fazer parte dessa 

Oficina, que tem até hoje lá. E ele aprendendo a saber que eu era a esposa dele, ―Eu sou 

Iracema, sua esposa‖, os filhos, “Aline, Alex e Anny, seus filhos” e ele foi aprendendo a 

conviver com a gente. 

E vocês aprendendo a conviver com ele. 

E assim foi durante quinze anos e ele não andava. Aí foi uma moça lá para casa 

para nos ajudar, ela era evangélica, não tinha família no Rio de Janeiro, não tinha onde 

ficar, ela era muito boazinha, e minha filha dividiu o quarto com ela. Passou a ajudar muito 

porque ele foi piorando, começava a fazer xixi pela roupa, piorando, piorando, piorando, 

enfim, adoeceu em 1997 e morreu em 2011. Muitos anos, e eu ali. Tudo, nós fizemos tudo, 

tudo. Uma médica uma vez foi atender ele de madrugada, uma jovenzinha, e disse: minha 

avó está igualzinho ao seu marido, não adianta botar colchão com casca de ovo, pois cada 

vez vai abrir mais escaras e outra coisa, ele precisa de um estímulo para o corpo dele, tem 

um colchão que é muito caro, mas tenta comprar. Um belo dia conversando com o tio de 

meu genro, que tem problema de coluna, ele diz que comprou um colchão que faz isso, faz 

aquilo. Pensei: Será que é o mesmo colchão que a doutora tinha falado? E me deu o 

telefone do rapaz que vendia, aí nós ligamos para o rapaz, ele foi lá, nos mostrou, mas 

quando ele falou que era sete mil reais... Eu não tenho sete mil, aí falei com minha filha, o 

marido dela pediu para perguntar se dividiam de sete vezes, e compramos. Colocávamos 
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ele nesse colchão que fazia movimentos, como uma massagem. E aí, nessa época já tinha 

que ter cuidadora também. Foi árduo, mas chegamos lá. 

E com apoio de toda família.  

Com o apoio de toda a família, o Alex dava banho toda semana, a Anny ajudava 

financeiramente a comprar fralda, remédio, pomadas. Às vezes era um tubo de pomada que 

em três dias acabava. E gastos com a cuidadora, as despesas da casa, a Aline também 

ajudava, me dava um ticket de alimentação que já ajudava com as despesas no 

supermercado. Todos ajudaram até o final, até o último dia. 

Então você se sentia apoiada e isso era um amparo emocional.  

Eu me sentia apoiada e não larguei a militância na Luta Antimanicomial. Viajava. 

O Alex ia dormir com o pai quando eu viajava: Mãe, pode viajar que eu fico com meu pai. 

E aí você imagina, eu no celular: Como que ele está? ―Dona Iracema ele está com dor de 

barriga, fez coco duas vezes hoje, fez coco mole‖, “Dá esse remédio!”. (risos).  

Tentava orientar de alguma forma, mesmo de longe.  

De longe eu orientava e quando eu chegava ele: Ira, Ira! (Imitando a voz do marido 

com certo tom afável) Oi, já cheguei! Colocamos uma televisão de plasma para ele assistir 

no quarto, tinha dia que ele falava do Lula. Quando ele via o ex-presidente  Lula de manhã 

na televisão era o dia inteiro chamando o Lula. Tinha hora que eu dizia: O Lula agora foi 

dormir! E ele dizia: É? Foi? Então tá bom, agora eu vou dormir também! 

Voltando um pouquinho em relação ao recorte do diagnóstico de esquizofrenia. 

Que tratamento ele recebeu em relação ao sofrimento psíquico? Na década de 80, época 

em que ele bebia, mais ou menos em 1983. Um dia eu conversando com Sérgio Locovitz, 

médico que participava de nossas reuniões aos sábados na Colônia Juliano Moreira: 

Sérgio, eu já não estou aguentando o Aloísio! Ele: Iracema leva ele para o AA (Alcoólicos 

Anônimos), de repente ele melhora. Aí levo Aloísio para o AA, ele consegue ficar sem 

beber e abre um AA lá perto da minha casa, lá na Escola. Ele conseguiu conversar com a 

diretora, ela deu uma sala para as reuniões ocorrerem lá no bairro. Ele conseguiu montar o 

AA junto com um outro amigo. Aí eu continuei conversando com o Sérgio: E aí Dona 

Iracema, ele melhorou? E eu: Mais ou menos, porque tem dias que ele está horrível, 

continua xingando as paredes. Um dia desses ele deu um soco no espelho, quebrou o 

espelho e ainda cortou a mão. Por que? Ah, ele disse que estava vendo um homem. Aí eu 

fui juntando as peças (pausa), quando ele dizia: Ah, tem um cara atrás de mim! Eu achava 

que era visão de efeito da ingestão de bebida alcóolica. Mas ele não bebia mais. O Sérgio 

falou: Iracema, será que ele está com problema psiquiátrico? Eu dizia: Ah, acho que não 
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está não! Ele: Vamos observar, leva ele lá no Pinel dia X! Aí começou, fui chamar e 

Aloísio: Não, não vou, você quer me botar maluco, tu já fica dentro da Colônia, está 

maluca e quer me botar maluco também! Mas aí ele conseguiu. 

Conseguiu o que? 

Conseguiu ir no Pinel. Nessa época, minha mãe adoeceu do coração e ele, que tinha 

ficado desde 1983 sem beber, quando em 1987 minha mãe morre, ele volta a beber. Em 

seguida a mãe dele tem um derrame, fica sem andar e falar na minha casa, e eu ali 

cuidando e não largando a militância da Luta Antimanicomial. Depois minha avó adoece e 

meu avô adoece, aí minha avó ficou lá em casa e minha prima ficou com meu avô porque 

não dava para eu ficar com mais um. Aí meus familiares começam a morrer. O pai de 

Aloísio morre em maio de 1987, meu padrasto em setembro, minha mãe em novembro do 

mesmo ano. Em fevereiro um tio meu também morre. Era como se de três em três meses 

morresse um membro de minha família, em dois anos morreu quase todo mundo. 

E Aloísio não deu conta disso. 

Ele não deu conta, eu é que dei conta de tudo ali, ali oh, firme. Não deixei a 

militância. Em 1992 eu faço uma cirurgia às pressas porque eu tinha dores de cabeça 

fortíssimas, desmaiei na cozinha, meu marido pede socorro à vizinha, fui ao médico e ele 

disse que eu estava com Osteoma frontal, como se fosse pus de sinusite, minha face estava 

pretinha, teve que tirar a cartilagem. A cirurgia foi depois da fundação da APACOJUM, 

que foi registrada em 31 de maio de 1992. Em 1994 a minha filha Anny se casa e oito 

meses depois meu filho também se casa. Aquilo foi um baque, os dois filhos que me 

davam aquele apoio na militância e nos cuidados em casa. A Anny, de noite a gente 

sentava e eu conversava muito com ela, com a Aline eu já não conversava tanto porque era 

mais novinha.  

Os anos vão passando, em julho de 2005 eu fui para a inauguração de um CAPS e 

comi um angu à baiana que estavam servindo e achei que o angu tinha me feito mal. Eu 

estava manchada de roxo, já era o problema do vaso sanguíneo estourando. Aí eu operei o 

coração. O médico falou: Olha, a senhora precisa reduzir suas atividades em 50%. Você 

não pode fazer as mesmas atividades porque a senhora teve um problema, ficou em coma. 

Aí fiquei três meses em casa, e pensei: Vou morrer se eu ficar assim, presa em casa! Você 

imagina, ele em cima de uma cama, me chamando o dia inteiro. Ira, Ira! Aí eu ficava do 

lado dele. Viu a cicatriz no meu peito e disse: Quem fez isso com você? Graças a Deus 

passou essa fase ruim.  
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As questões relacionadas à sua saúde acontecem em meio à sua militância na Luta 

Antimanicomial. E está aqui percorrendo um pouco de seus trajetos na vida pessoal e a 

construção do cuidado com você mesma e na Luta Antimanicomial. Então, se a gente 

pudesse pensar como que acontecia esse cuidado com você mesma, seria a Associação 

como um cuidado com você mesma, a integração na Colônia, a conversa com os outros 

familiares, com os filhos, uma conversa que vai perpassando com os vizinhos, uma rede 

com os amigos da escola dos filhos. Então sempre tinha gente para apoiar a senhora, apesar 

dos momentos em que a senhora também se via sozinha, precisando tomar algumas 

decisões sérias tanto na vida pessoal, na Associação e na vida de militante da Luta 

Antimanicomial. E voltando agora para a Associação. Para esse cuidado na Associação. 

Em algumas de nossas conversas, a senhora falava de seu Vanir. A senhora pode 

compartilhar um pouco desses familiares que estavam junto nesse inicinho? E como foram 

as articulações de vocês? Como se funda uma Associação? Como entender um pouco 

desses trajetos? 

A associação. Como se pensou em formar a associação? A ideia não veio minha. A 

ideia foi dos profissionais que eram a favor da Reforma Psiquiátrica. Como eu era uma 

pessoa que falava que queria ajudar, então eles falaram: Através dela é que vai vir ajuda. 

Seria uma associação. Como não se podia fazer porque era ditadura militar, se falava em 

pré-associação. Perguntava: E como se faz essa pré-associação? Falaram: Você agora tem 

que correr atrás de familiares para se unirem a você. Como eu disse, fui nos Núcleos 

captando essas pessoas. A primeira pessoa que eu conheci foi Vanir, ele era da 

Aeronáutica. Saindo de seu Vanir conheci o Arthur que era da Aeronáutica também. O 

Vanir tinha um tio que estava internado, o Arthur tinha sua mãe. Ela surtou assim que ele 

nasceu após um processo de depressão pós-parto, aí o marido deve ter colocado ela lá na 

Colônia, acho que foi isso, se não me engano. Aí conheci o senhor Carlos, que o irmão 

dele era interno no mesmo Núcleo que o familiar do Vanir, que era no Rodrigues Caldas. E 

a mãe do Arthur era interna no Teixeira Brandão e minha tia no Núcleo Franco da Rocha. 

Aí conheço a Vanda, que o irmão dela era no Ulisses Viana. Então em cada Núcleo eu fui 

falando da importância de nos associarmos e cada um tinha uma ―cabeça‖. O senhor 

Carlos era professor do Senai e falou: Eu topo! O Vanir falou: Eu topo, mas eu não posso 

aparecer porque eu sou militar. Aí veio o Eloi, que visitava a cunhada internada. Ele 

também era militar. O senhor Carlos também era funcionário federal e também não podia 

aparecer. Então, só quem podia aparecer era eu porque eles trabalhavam para o governo. 

Questionei: Vocês me dão apoio? Se me derem apoio eu faço, preciso de ajuda! Aí o Vanir 
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falou: A gente vai te dar ajuda! Então começou a se pensar como fazer um Estatuto. Foi 

quando Vanir, que era presidente de um Bloco, não sei se era uma Escola de Samba e 

falou: A gente tem um estatuto. E ele trouxe esse estatuto e onde dizia ―Cabrocha‖ a gente 

colocava ―paciente‖, (risos) a gente foi moldando. Tinha muito erro? Muito erro! Nem as 

profissionais que deram a ideia da associação sabiam fazer o estatuto. Nós fizemos do 

nosso jeito. Preparamos o estatuto e fizemos uma assembleia que deu mais de 100 pessoas.  

Aí começamos a correr atrás das famílias para montarmos a associação e 

conseguimos. Num sábado, lotamos o auditório da Colônia. Aí decidimos quem seria o 

que: Quem vai ser presidente? Falei: Para mim, o que for eu topo. Na hora nos reunimos, 

senhor Carlos: Ah, eu posso ser tesoureiro, porque já lido com dinheiro no Senai, o Arthur: 

Presidente eu não posso. Mas posso ser vice-presidente. Aí já tinha acabado a ditadura e 

tudo podia. Aí seu Vanir falou: Eu fico no Conselho Fiscal! O Eloi ficou na secretaria. E 

presidente? Fica você! Eu disse: Não quero, porque não sei ser presidente! (risos). Você é 

presidente, mas a gente te ajuda! Eu: Ah, aí tudo bem! E assim a gente foi com muita luta 

fazendo as coisas, indo e vindo. Fizemos Ata e Boletins. Mas era aquela maquinazinha (faz 

barulho ―ti, ti‖, ―ti, ti‖ como se fosse o som da máquina de escrever).  

Era esse grupo de familiares que fazia o boletim?  

Era esse grupo que fazia os boletins da Associação, eram mimeografados, eram 

feitos desse jeito. A gente não tinha papel, a gente ficava pedindo. Tínhamos um cofrinho 

que a gente jogava dinheiro e quando precisava, abria para pegar o dinheiro para comprar 

alguma coisa. E assim nós começamos. 

Ou seja, não tinham muitos recursos materiais. Então não se pode falar que foi uma 

associação que surgiu a partir do ―ter‖ e mais por ―seres‖. A falta de recursos materiais e 

financeiros são queixas para a formação de novas associações. Os recursos iniciais são 

outros, articulação, militância, vontade de construção e união para lutar por cuidados mais 

adequados e qualidade de vida para os sujeitos em sofrimento psíquico? 

Sim, reunimos os recursos aos poucos. A gente não tinha nada, quando a gente não 

tinha sala, o Vanir guardava as coisas no carro dele. Era o único que tinha carro, uma 

Variante comprida, era o único que tinha, então ali era nossa sala, ali que guardava tudo. 

No carro. E levava para casa. E no sábado ele voltava com tudo. 

Com que frequência eram as reuniões nessa época? Esse tudo eram os boletins? 

As reuniões eram todos os sábados, quando não tínhamos sala não conseguíamos 

fazer os boletins. Depois que conseguimos a sala, começamos a fazer os boletins. Você vê 

que os boletins vêm em 1993, em 1992 nós não tínhamos como fazer. 
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Como foi a articulação a partir desse grupo de familiares? 

Era Iracema, Vanir, Arthur, senhor Carlos, Eloi, Vanda Mota, Vanda Caetano, uma 

outra familiar, que eu esqueci o nome dela, morava até perto da Colônia. Tem mais dois, 

que não estou lembrando os nomes. Tinha um advogado, que a mãe era interna, ele era 

diretor social, e depois nós descobrimos que ele era o maior trambiqueiro, que nós 

descobrimos. Depois te conto. E o Augusto, um outro senhor que era da Aeronáutica. 

Éramos dez familiares. 

Então a associação começou com dez familiares dentro do tamanho da Colônia 

Juliano Moreira? 

Sim, começamos assim, e cada um tinha uma ideia. E eu acatava, né? 

E como eram essas ideias? 

A minha ideia: Gente, a gente vai precisar sair para fora da Colônia porque aqui a 

gente não vai conseguir nada. Respondiam: Mas para que vai sair fora da Colônia? Não 

tem necessidade disso! Eu falei, mesmo com as resistências: Tem que ter essa necessidade, 

porque aqui a gente não consegue nada. Quem é que vai saber que a gente existe aqui 

dentro? E senhor Carlos, que era o tesoureiro, era contra essa ideia: A gente está aqui para 

os pacientes, não é para levar as coisas daqui lá para fora e trazer de lá para cá. Eu falei: 

A associação não vai ficar aqui dentro. E eu tinha apoio dos outros familiares. Aí ele 

concordou e foi quando fizemos nossa primeira viagem a Salvador, que foi o I Encontro do 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial.  

Essa viagem e participação no encontro acontecem como articulação política? 

Como foi o I Encontro do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial? 

Sim, articulação política na Luta Antimanicomial, nós já estávamos conhecidos, por 

isso fomos convidados a participar desse Encontro. Falavam: É importante vocês irem 

para Salvador.  

Esse convite veio de quem?  

O convite veio da coordenação de Saúde Mental, que já nos conheciam, porque 

estavam junto com a gente na Reforma. 

Essa intercessão, vem desses técnicos que trabalham na Colônia e que fazem com 

que vocês sejam conhecidos pela coordenação de saúde mental? Como isso acontece? 

Não, eu mesma.  

Como que foi esse contato com a coordenação? A coordenação era o psiquiatra 

Pedro Gabriel, eu mesma é que fui lá na prefeitura, mas aí eu já conhecia gente do 

Conselho de Saúde. E fui na Coordenação de Saúde Mental e avisei que a gente já estava 
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formando a Associação. Desde os anos 80 eu já estava participando das discussões 

políticas da Reforma Psiquiátrica. 

Como acontece a entrada da senhora nessas discussões políticas da/pela Reforma 

Psiquiátrica? Como foram os primeiros contatos? 

Os primeiros contatos aconteceram porque eles viram a minha revolta e eu falava: 

Tem que fazer alguma coisa! Então eles viram que eu tinha potencial para estar junto com 

eles.  

Quem eram ―eles‖?  

―Eles‖ eram os médicos Márcia Schmith, Pedro Gabriel, porque na Colônia Juliano 

Moreira tinha um grupo discutindo a Reforma, no Pinel tinha grupo discutindo também e a 

discussão se espalhava. 

E essa sua participação nas discussões da/pela Reforma Psiquiátrica estava em 

movimento com as discussões dos Encontros dos Trabalhadores em 1978, 1987 e assim 

por diante... 

Sim, porque quem começou a discussão foram os trabalhadores. Quer dizer, o 

Movimento pela Luta Antimancomial começou por eles, não foi pelo usuário e nem pelo 

familiar. Naquele início nem tinha a participação de usuários e familiares. 

Assim que a senhora inicia seu engajamento no Movimento da Luta 

Antimanicomial, já estava integrada nas discussões com esses técnicos e com a política 

mais ampla, participando dos debates iniciais, da Passeata que teve em Santos, de 

entendimento do funcionamento da saúde mental? 

Sim, discutíamos sobre Santos, as contribuições de David Capistrano e debatíamos 

todo o apoio para o fechamento do Hospital Anchieta. O familiar senhor Carlos dizia: Ah, 

como você vai viajar, nós não temos dinheiro? Para ir para a Bahia, nós pagamos em dólar. 

O Vanir: Nós temos que nos virar, temos que ir sim! Fomos de ônibus, a coordenação de 

saúde mental conseguiu um ônibus, foram vários usuários. Você viu as fotos? Aí fui eu e a 

Vanda Mota. Em 1993 teve também a primeira Conferência Distrital de Saúde da AP4, eu 

participei também. Nesses primeiros Encontros eu fui nua e crua, sem saber muita coisa, 

num enfrentamento de associação que não queria nossa participação, porque a Mariléia: 

Não, quem é da Associação da Colônia sou eu, tomo conta dos pacientes. Aí eu falei: Não, 

a senhora é Associação de moradores! Ela: Não, mas eu também posso ser representante. 

Era vaga, ela ficou com medo de perder a vaga para a participação no Conselho Distrital. 

Eu falei: A Associação é de fato e de direito, é registrada! A senhora tem prova? Tenho, 

aqui o Boletim! E foi briga mesmo, a Vanda foi embora e me deixou sozinha e eu quase 
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levei porrada. Tudo isso porque a Associação dos moradores da Colônia Juliano Moreira 

queria assumir os pacientes. Diziam: Nós não precisamos de outra Associação! E foi um 

quebra pau, enfim, conseguimos.  

Comecei a ir nos Encontros com maior frequência a partir de 1993, aí já fui para o 

Conselho Municipal de Saúde, quando eu conheci o Vivaldo, ele era secretário executivo, e 

começou a me orientar nos caminhos das pedras. Onde eu podia conseguir doações. 

E como foram os caminhos das pedras? Tinham muitas pedras nesses caminhos? 

(risos)  

Muitas. Muitas. E no Conselho comecei a ter mais esclarecimentos. Tinha a 

Cândida, presidente da Associação de Ostomizados, quer dizer, ela já tinha uma grande 

experiência e me ajudou muito também. O que é que eu podia fazer, o que eu não podia 

fazer. Aí começaram a me ensinar. Descobri que era importante fazer articulações com 

políticos que pudesse conseguir uma Utilidade Pública e me apresentou Fernando William, 

que era um vereador. Mas eu nunca fui filiada a nenhum partido. E depois conheci o 

Otávio Leite por causa da Lei do Passe Livre. E através do Otávio Leite tinha uma verba 

no gabinete do prefeito que ele direcionava para as associações. Aí o Otávio Leite indicou 

o nome da Associação, e a verba era recebida uma vez ao ano. Foi a primeira verba grande 

que a Associação recebeu, mas esse procedimento é todo legalizado, vai para a câmara, é 

votado para ver se a Associação é idônea, aquelas burocracias todas. A associação passou 

na votação na câmara de vereados. Aí a gente recebia, foi quando eu comecei a fazer as 

doações de cestas básicas, a partir desse dinheiro.  

Essa subvenção do gabinete do prefeito, a associação recebeu na gestão do Conde, 

César Maia. Quando entra o Eduardo Paes ele retira isso, acabou. Essa subvenção ele passa 

a dar para as Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos e retira a área da saúde. A 

APACOJUM e outras associações pararam de receber esse auxílio, como se o carnaval 

desse mais popularidade (risos). Como se pensasse maluco não vota.  

E quando foi em 1999, fiquei sabendo através da Cândida: A Justiça federal tem um 

projeto, mas você precisa assumir pessoas que cumprem penas de crimes pequenos. É um 

pouco arriscado. Vão fazer o levantamento de toda a sua vida. Eu falei: Eu não tenho 

nada, podem fazer. Aí levei toda a documentação da Associação e a minha documentação 

pessoal. Passaram alguns meses para ver se eu era aprovada e estou até hoje com o projeto 

com prestadores. 

O que os prestadores fazem na Associação? Fazem vários trabalhos, eu já tive 

prestadores médicos, fisioterapeutas, porque são acusados por delitos como porte de armas, 
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acidentes de carro, coisas assim. Atualmente, estou com um prestador que é traficante. E 

assim fui recebendo as pessoas na Associação para cumprirem suas penas e também tem a 

doação de cestas básicas.  

E como estão os outros familiares que fundaram a associação? Como está a 

participação dos outros familiares? 

O Vanir, Eloi, Augusto faleceram, o Arthur teve que se afastar por motivo de 

adoecimento, a Vanda eu nunca mais vi. Quem está sou eu, a outra Vanda, mas ela está 

muito doente, se eu ligo ela ajuda, mas não tem mais disposição para ir na Colônia. O 

advogado trapaceiro, arrumou uma empresa, disse que tinha conseguido uma boa doação, 

mas é o caso dos Mensalões da vida. Ele disse que eu tinha que assinar um documento em 

que ele daria 20% do valor da doação, como se fosse a doação de dez mil e ele doaria dois 

mil reais. Eu falei: Eu vou ter que assinar isso? O Vanir: Não, não assina não! O senhor 

Carlos: Mas são dois mil reais! E começou nossas diferenças na Associação. Eu não 

assinei, nós não ficamos com dinheiro nenhum. E o advogado saiu da Associação porque 

queria que eu assinasse o documento, mas eu não assinei de jeito nenhum, os outros 

familiares me apoiaram. Aí na outra gestão o Arthur foi presidente, que era nessa gestão do 

Convênio, eu era vice-presidente. Quando em 1999 nós somos chamados para fazer esse 

convênio com a Justiça Federal de auxílio pecuniário, o senhor Carlos não aceitou: Vai 

entrar dinheiro, estou fora! Aí ele saiu da Associação. Houve essa cisão e nova diretoria 

foi se formando com pessoas que já participavam das reuniões. Mas não era mais como 

antes, ninguém quer dar plantão na Associação. ―Ah não posso porque eu trabalho”. Antes 

não, as pessoas eram mais solidárias. Realmente, a minha vida vai ficando tão dura. Eu 

entendo essa desmobilização de algumas pessoas. 

Como foi essa questão de eleger a diretoria? De quanto em quanto tempo a diretoria 

muda? 

Era de dois em dois anos, mas é muito caro para fazer um registro de associação. 

Pois toda vez que muda a direção precisa mudar tudo, fazer a convocação, chamar as 

pessoas para saber se elas querem continuar ou não, fazer a ata, registrar a ata, ir em 

cartório. Dá muito trabalho. Aí mudamos para três anos, e agora nós decidimos que as 

eleições de diretoria são de quatro em quatro anos. 

O valor desse registro gira em torno de quanto? 

Como nós mudamos o nome da associação em 2013, ficou em torno de quase dois 

mil reais, é caro. 
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Antes era Associação de Parentes e Amigos da Colônia Juliano Moreira e passou 

para Associação de Saúde Mental Juliano Moreira, como foi a escolha desse nome? 

O nome foi escolhido por todo mundo da associação, quando ocorreu a mudança da 

Colônia de federal para municipal decidimos trocar o nome para Associação de Parentes e 

Amigos dos Pacientes do Complexo Juliano Moreira, porque passou a ser um Complexo. 

A mudança foi ruim para a gente, porque fechou a gente. Teve projeto que a gente não 

conseguiu fazer porque acharam que a gente só trabalhava dentro da Colônia. Porque para 

você fazer um projeto grande, você precisa expandir, e a gente ficou preso, restringiu. Aí 

conseguimos trocar o nome novamente, para trocar o nome teve que trocar o estatuto, fazer 

uma assembleia para a escolha do nome e outra assembleia para a escolha da nova 

diretoria. Teve que fazer primeiro a diretoria, ata 12 e depois a ata 13 e levar dois nomes 

para votação de todos os associados. E colocamos Associação de Saúde Mental Juliano 

Moreira porque ficou mais aberto, abrange muito mais. 

Ideia de abertura e não fechamento. Pensando nesse sentido, essa convocação, as 

pessoas participaram ativamente da votação? Como foi esse momento de integração? O 

que mobiliza mais a senhora dentro da associação e da Luta Antimanicomial? 

As pessoas foram. O que mais me mobiliza? Eu ver cada usuária melhorar mais a 

cada dia. Isso me mobiliza. Quando a Marta compra um apartamento do programa do 

governo federal Minha casa, minha vida, ver o Moisés, interno por mais de quarenta anos, 

morar sozinho atualmente. Isso aí mobiliza a gente.  

Por eles. 

Por eles, porque eu penso que se um dia eu parar de militar e lutar, isso vai afetá-

los. Porque quando eles vivem algum aperto eles correm para lá, entendeu? 

A associação é um ponto de referência. 

É isso aí. 

E isso é o que faz a senhora levantar cedo todos os dias para pegar três conduções 

de ida, mais três conduções de volta? 

 É isso aí. Aí meu filho diz: Mãe, agora dá um tempo na militância, descansa. Aí 

eu vou descansar, mas minha cabecinha está lá, na Luta Antimanicomial. E assim a gente 

vai...  

Tentando.  

Tentando! 

Tentando fazer esse trabalho e esse percurso.  

É isso aí. 
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Então a senhora busca motivação na ideia da Luta Antimanicomial. O que é a Luta 

Antimanicomial, para a senhora, hoje? 

Olha, a Luta Antimanicomial hoje, para mim? (silêncio).  

Eu vejo assim, a Luta está quase individual, porque antes era um coletivo. E hoje 

você quase não vê. (Pausa). Eu faço a Luta Antimancomial, eu não faço individual, eu faço 

coletiva. Mas não tem mais aquela união em que a gente se reunia, se discutia. Olha, a 

gente tem que batalhar para conseguir passe livre, vamos dizer assim. Se discutia! Vamos 

procurar um vereador, vamos fazer uma audiência pública. Ninguém faz mais isso. Aí quer 

dizer, entrou esse grupo jovem de militantes com outra cabeça. Botando o Movimento 

junto com um grupo de profissionais de saúde, de trabalhadores da saúde, que não dá certo. 

Aí junta, quer dizer, o usuário fica cada vez perdendo mais força dentro do Núcleo de Luta 

Antimanicomial. O familiar? Esse então? Quase não tem espaço! Por exemplo, o Pedro 

Gabriel forma esse Parceiros do Cuidado, mas dentro do IPUB, que não tem tanta 

visibilidade como num espaço mais aberto. Quer dizer, podia criar, mas trazer mais para 

dentro do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial.  

Eu acho, vou te falar com toda sinceridade, se continuar do jeito que as coisas vão, 

o Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro vai 

acabar. 

Como era o Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial do 

RJ antes, e como está agora? Como foi a origem? 

Era forte, eu estava lá desde o comecinho. Tinha o profissional, tinha usuário, tinha 

familiar, todo mundo era por uma única causa. E a coisa foi se esvaindo. Foi esvaziando, 

esvaziando, esvaziando. Aí entra algumas questões de partido político, como o PSOL, aí 

entra outras discussões, como falar da legalização da maconha, já aconteceu de ter pedidos 

de votos dentro do Movimento. Eu fui contra, em toda minha participação e militância no 

Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro nunca 

ninguém falou abertamente sobre pedir voto dentro do Núcleo. Começou a mexer.  

Com a liberdade? 

Tem usuários e familiares que já não se sentem bem dentro do Núcleo Estadual do 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial do RJ. Aí, em 2014, teve aquele Encontro 

Nacional da Luta Antimanicomial que você viu. Esse Encontro foi com muitas 

dificuldades e depois daquele Encontro eu não vejo muitos progressos. Nada aconteceu. 

Esvaziamento total, ao ponto de não ter reunião na quarta-feira porque não teve 

praticamente ninguém. E o que você vai esperar? Os antigos técnicos militantes estão 
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saindo. A gente continua, nosso espaço está lá, mas muita gente não vai mais. Escuto 

antigas militantes dizerem: Nós já estamos velhas. Eu digo: já estamos velhas, mas não 

estamos mortas. Não concordo com muita coisa, crio certas resistências no Núcleo. Vou 

tentar conversar com o Pedro Gabriel para ver o que a gente pode captar dessas famílias, 

porque se não conseguirmos... 

Seria uma esperança para novos engajamentos? 

Seria uma esperança. 

Tentar falar uma mesma linguagem, porque pela sua percepção atual do clima das 

reuniões do Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial do Rio de 

Janeiro, parece que a senhora não percebe mais esse espaço como abertura para o diálogo, 

sente que há vozes enrijecidas, sem debates que mantinham a movimentação do núcleo 

antigamente. Ao falar de um debate, a senhora quer dizer que são construções e 

manifestações de ideias, com a perspectiva de que não é que todos precisam concordar 

com as ideias apresentadas, mas ter a liberdade para construir posicionamentos diferentes e 

essa liberdade de votar, falar e se expressar? 

Isso aí. Isso aí. 

Você sente que agora não existe essa liberdade lá dentro? 

Não existe. Quer dizer, não sinto que existe. 

Você acha que isso é umas das questões que leva para fora os antigos militantes? 

Lógico! Sabe, você vai perdendo. Vai entrando jovem, mais estudantes. Uma vez 

eu falei: Sabe o que eu estou vendo aqui? Reunião de grupo de estudante é o que eu estou 

vendo. Clima de improviso. ―Ah vamos fazer na Universidade porque tem bandejão, que 

cada um leva o colchonete e dorme em sala de aula”. Eu dizia: Que é isso? Isso é o 

Encontro? E diziam: Ah, mas tem que ser assim porque nós não temos dinheiro! Vai ser 

uma coisa diferenciada. Quer dizer, conseguiu cooptar alguns usuários. Eu não tenho mais 

aquela disposição. Eu saia correndo da Colônia Juliano Moreira para ir às reuniões do 

Núcleo, mas não tenho mais vontade de ir como eu tinha antes. Não tenho. Estou falando 

com toda a sinceridade. Não tenho mais. O tempo que eu estou lá, eu estou aqui na 

Colônia, muito melhor do que ir para lá. Eu vou para lá eu me aborreço, me arrisco, porque 

está perigoso andar nesse Rio de Janeiro. Observo que como eu, as pessoas estão fazendo a 

mesma coisa.  

Está gerando um esvaziamento.  

É para ir para que? Para ouvir abobrinhas. Para a reunião começar às 20h, você 

ficar esperando começar e ouvir: Elas só podem chegar nesse horário porque elas 
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trabalham. E a gente que chega cedo? Ninguém trabalha? Reunião começar 20h para 

acabar às 22h? Eu me sinto desrespeitada. 

Foi gerando um desgaste.  

Antes as reuniões do Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial do RJ aconteciam onde? Atualmente, como as reuniões acontecem? 

Esses anos todos, desde 1993, as reuniões aconteciam no Sindicato dos Médicos do 

Rio de Janeiro. Desde de 1993! No centro da cidade, é perigoso? É! Hoje em dia quase 

todo lugar é perigoso, mas por ser um lugar central acredito que é um bom ponto de 

referência e que facilita o deslocamento para as diversas regiões da cidade. Mas, 

atualmente, existem alguns militantes do segmento dos profissionais dentro do Núcleo que 

estão deslocando essas reuniões para dentro da Universidade, como na UERJ, o que os 

beneficiariam em termos pessoais.  

A senhora acha que mudar o local das reuniões foi uma decisão pela pessoalidade? 

Por questões individuais? Como um exemplo do ―individual‖ sobressaindo ao ―coletivo‖? 

Sim, acho que no centro da cidade é muito mais fácil para os usuários e familiares 

irem do que na UERJ. Por exemplo, o Marcelo, ele mora na Ilha. O ponto de ônibus é na 

porta do Sindicato dos Médicos. Agora, como que o Marcelo vai da Ilha para a UERJ e sair 

de lá dez horas da noite? Quer dizer, complicou! Mas lá é como se fosse o reduto de alguns 

militantes que são profissionais, onde uns dão aulas e frequentam aulas e acaba sendo 

conveniente em termos de deslocamento as reuniões acontecerem na UERJ. 

A voz dos profissionais está reverberando de que forma? A senhora sente a 

proximidade com as críticas ao que ocorre no RENILA? 

Nesse sentido, parece sim, porque as reuniões estão priorizando os interesses dos 

profissionais que militam dentro do Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial. 

A senhora vê isso na Luta Antimanicomial de forma mais ampla? Como é a leitura 

da senhora em relação aos segmentos dentro do Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial? Segmentos de usuários, familiares, profissionais, estudantes. Essa 

separação entre os segmentos e a priorização dos interesses dos profissionais está 

ocorrendo no Movimento Nacional da Luta Antimanicomial mais ampla ou só no Estado 

do Rio de Janeiro? 

Eu acho que isso está acontecendo mais no Rio de Janeiro, porque o que eu 

observo, por exemplo, em São Paulo não vejo isso. Porque eles fazem Encontros de 

usuários e familiares, eles vão para Sorocaba lutar lá, conseguem arrumar ônibus.  
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Conseguem verbas daqui e dali. Eles têm reuniões mensais. Acho que no Rio o Núcleo se 

fechou em um grupinho. Na minha visão, o usuário e o familiar não participa tão 

ativamente desse ―grupo‖.  

E o que faz ser diferente em São Paulo? 

A diferença é essa. A diferença é essa. 

Integração? 

A integração! Isso que é o diferente. Eu fico sabendo, vejo no facebook, tudo eles 

mandam para mim: Oh, vai ter reunião do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, 

dia x, hora tal, vai ser em tal lugar, ABC paulista, sabe? Tudo a gente sabe, há divulgação, 

mobilização. E no Rio de Janeiro eu não vejo assim. 

E isso gera qual sentimento na senhora? 

Ah, sentimento de tristeza, sabia? Muita tristeza. E você vendo uma coisa que a 

gente lutou tanto e está indo assim oh, por água a baixo. Não sei se a gente vai conseguir 

segurar lá embaixo. Eu vejo muita tristeza. Tantos anos, né? Não digo perdidos, mas que 

você lutou. Largando meu marido em casa com cuidadora, meus filhos, sabe? Meu 

cansaço! Para chegar na hora você ver um grupinho de pessoas mudarem a regra do jogo. 

Da coletividade? 

É! (risos) Agora eu vou militar lá em São Paulo! (risos). Ir para a saúde mental 

mais ampla? (risos). Eu fico muito triste quando eu vejo a manipulação daquelas pessoas. 

Eu digo: O que eu vou fazer lá? Vou me aborrecer, me faz mal! Vejo familiares em cima 

do muro e não vejo ninguém mais com aquela garra! E a saúde mental regredindo! O 

retrocesso está acontecendo e ninguém vê! 

A senhora está vendo esse retrocesso acontecer. Como que a senhora está vendo? 

Qual é o retrocesso?  

Comunidade Terapêutica! Não se tem dinheiro para montar um CAPS AD, mas se 

tem dinheiro para Comunidade Terapêutica. Nesse viés, o que vai acontecer? O que vai 

acontecer? Paciente vai internar! Então já vem o hospício para cá. Porque quem entra na 

Comunidade Terapêutica não sai de um dia para o outro. Não é verdade? Por que está se 

internando e em Sorocaba está abrindo leito psiquiátrico? Por que que não faz um bom 

CAPS AD com bons profissionais qualificados? Por exemplo, teve uma festa num CAPS 

AD que eu nem conheço e colocaram até redes de televisão na inauguração e disseram: Até 

a rede de tv tal foi para nossa festa. Agora eu quero ver o que tem lá de conteúdo. Tem 

profissionais? Não tem. Tem medicação? Não tem. Mas tem Comunidade Terapêutica. Isso 

aí está retrocedendo, completamente. Você escutou ontem, o CAPS daqui de São João Del 
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Rei. Que diretora é essa que não dá liberdade para um estagiário de psicologia estar ali 

ajudando? Ao retrocesso aí. Não é verdade? Não quer a participação. Por que? É o poder? 

É medo. Agora, aqui no município tem que ter alguém da coordenação de saúde mental, 

não tem? Cadê? Será que ele não sabe disso? Não pode saber? Porque antigamente não se 

tinha estagiário em área de saúde mental. Por isso que as pessoas foram jogadas, 

depositadas. Agora tendo estagiário, tanto vai ser bom para ele, porque está aprendendo, 

quanto para ajudar a coordenação e aquela pessoa que está ali precisando ser atendida. 

Lógico, você não vai saber tudo, mas não tem uma supervisora dentro do serviço? Olha só, 

eu queria entender o que é isso. Aí você vai dizer: Isso é aquilo. Porque a universidade, ela 

te dá o canudo, mas ela não te dá toda a experiência. Onde você vai adquirir isso? Não é 

verdade? Aí que é retrocesso.  

A movimentação pela aprovação da Lei 10216, a senhora poderia falar um 

pouquinho dessa aprovação. Lá naquela época, pensando que estamos em 2015, qual era a 

Luta Antimanicomial que estaria acontecendo hoje? 

 A gente saía, cada um do seu Estado para fazer lobby em Brasília, e com seu 

dinheiro próprio. Se fosse hoje, acho que não ia existir lei. Não ia ter lei porque ninguém ia 

ter coragem de sair daqui para fazer lobby. Era eu, como familiar e um usuário chamado 

Fernando, representantes do Rio de Janeiro, que dizem que atualmente está internado no 

Pinel e que não está muito bem. (Ele também estava participando do Encontro do ano 

passado). Pegávamos o ônibus às 13 horas na rodoviária do Rio de Janeiro, chegávamos 

em Brasília 5 horas da manhã. Eu levava a minha roupinha pendurada com cabide no 

ônibus para não amarrotar, entrava naquele banheiro horroroso da rodoviária, saia de lá 

impecável. Levava minha roupazinha de linho e ia para o Senado, que parecia até que eu 

tinha saído de casa. Porque você tinha que ir bem vestida para poder entrar no Senado. Mal 

vestida você não entra na casa do povo. E a gente fazia lobby ali. Quando era nove horas 

da noite eu pegava o ônibus de volta para o Rio de Janeiro. Eu chegava em casa e ainda 

escutava o meu marido me xingando. 

Isso foi durante toda a tramitação do projeto de lei? 

Sim, fiz essas viagens durante doze anos. Hoje em dia alguém vai fazer isso? Nem 

familiar e nem usuário, eu acho que fariam isso. Não iriam e não fazem. Porque se você 

chama para uma reunião, escuta: Ah, não posso. 

Está tudo desarticulado, não há integração, isso você vê na Associação, nas 

reuniões do Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial? 
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Vejo em todo lugar. Como é na Associação? Por exemplo, na associação eu falo: 

Vocês só vêm na associação no dia de pegar cestas básicas. 

Vão para discutir a política de saúde mental? 

Nesse dia discutem porque eu falo, mas é como se ninguém quisesse saber o que 

está acontecendo. Aí quando está precisando de algo, correm lá. E eu é que me preocupo 

em correr atrás de tudo. Aí você vai desanimando. Mas aí eu penso: Não posso desanimar. 

Mas tem horas e tem coisas que você não pode falar que vê e tem que ficar com aquilo 

dentro de você para a coisa não desandar. Porque se você falar para várias pessoas é que a 

coisa vai... O CAPS tem assembleia, tem reunião de família, diz que vai uma ou duas 

famílias. É como se ninguém mais se interessasse. 

Como é a relação da associação com o CAPS da Colônia? 

A gente tem uma ótima relação. Mas é isso que está acontecendo, falta 

engajamento. 

E a senhora se sente como nessa Luta Antimanicomial? 

Sozinha. Me sinto sozinha. (silêncio). 

Há uma dificuldade de mobilização política? 

A dificuldade de mobilização política não é só na saúde mental, é geral. Não se 

consegue mais fazer uma passeata como se fazia. A articulação, por exemplo, da Mulher 

no dia 8 de março. Fazia-se uma passeata, iam muitas mulheres, isso não se consegue mais. 

O próprio Controle Social está enfraquecendo. O próprio Controle Social. 

E esse enfraquecimento do Controle Social é devido a que? 

À política. No governo Dilma, não vejo abertura para o controle social, já o Lula 

pode ter todos os defeitos, mas no governo dele se valorizava o controle social. Você vê 

pelas Conferências, reduziu o número de participantes. Quem escolhe é o secretário de 

saúde. Como é que pode uma coisa dessas dar certo? Isso está certo? 

Tem hierarquia.  

Isso aí. Você não pode falar o que você quer e as coisas já vão prontas para você 

aprovar. E assim vai. Esse é um trabalho que a gente faz de graça para o governo. Quando 

se está lá numa Conferência de Saúde, a gente faz um trabalho relevante e público. Esse 

que é o trabalho do controle social! Esse que é o meu trabalho! O que acontece lá, o que 

eles aprovam, eles primeiro veem aqui na ponta. ―Hospital está ruim!‖, é a denúncia da 

gente que chega até lá. Mas está tudo muito difícil, às vezes eu desanimo, entra 

Conferência, sai Conferência e continua a mesma coisa. 
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Fica, às vezes, mais na queixa pela queixa? Na fala pela fala de promessas a se 

fazer, de promessas a se cumprir. Os desejos. Ficam desejos de uma saúde de qualidade e 

atendimento humano e fica no desejo? 

Sim, sim! No desejo, e nada concretiza. Se você pegar a Conferência de Saúde, o 

que foi aprovado há quatro anos. Acho que tinha que rever o que se discutiu há quatro 

anos. Aí só botam tema, ―Vamos discutir o SUS!‖, ―O SUS é nosso‖, ―O SUS que nós 

amamos!‖. Eu luto pelo SUS, eu não tenho plano de saúde, não posso ter plano. Fui tentar 

fazer um para mim e pela minha idade foi mil e duzentos reais, tenho uma doença pré- 

existente, que é o coração. Eu não tenho condições de pagar mil e duzentos reais. Então eu 

me agarro ao SUS. Mas às vezes eu penso que o próprio governo não luta pelo SUS, 

porque se ele lutasse pelo SUS não dava plano de saúde para os funcionários. Olha só a 

contradição, como é que você vai Oh, o SUS é bom! e você vai correr para o plano de 

saúde. Vamos fortalecer o SUS! Quer dizer, o mesmo SUS que eu uso deve ser para todos.  

Imagina o plano de saúde que o secretário de saúde tem? Vai levar seu filho na UPA para 

ver se lá tem pediatra? Eu tenho muito pé no chão e tento ter uma visão mais ampla. 

E a senhora tenta passar isso para os usuários e familiares? Faz parte de sua 

militância na Luta Antimanicomial discutir como se faz política? 

Sim, eu falo: Gente, vamos lutar pelo SUS! Se o SUS acabar, acaba tudo, vai acabar 

CAPS, residências terapêuticas, enfim. Quer dizer, quando o SUS vigorou, universalizou. 

Todo mundo tem direito, porque você só tinha direito se tivesse a carteirinha de trabalho. 

Se você fosse para o hospital, tinha que ter ali a carteirinha de trabalho e a carteira lá de 

seu sindicato. Se você não tivesse, não seria atendido. Agora a gente tem tudo e está 

perdendo. (Tem tudo). É, o SUS. Porque a gente tem, por exemplo, cirurgia de catarata, 

bem ou mal demora ou não, mas o SUS faz. E se não tiver o SUS? Qualquer pessoa pode 

pagar? Não são todos que podem pagar. 

Uma das formas da senhora lutar pelo SUS é a participação no Conselho de Saúde? 

Não, de eu lutar pela discussão mesmo, e o Conselho é a forma. Mas às vezes penso 

que o Conselho está cooptado, não adianta. Às vezes você está berrando lá e por trás eles 

mudam as regras do jogo. Não te falei que o secretário de saúde escolheu as quatro pessoas 

que vai para a Conferência e as pessoas precisam discutir o que ele quer. Já vão com esse 

compromisso. ―Isso aqui eu quero que passe‖, ―Isso aqui não quero‖, ―Isso você vota‖, 

―Isso você não vota‖. E as pessoas já vão com o dever de casa feito. 

Na visão da senhora não tem a liberdade, não tem a discussão, não tem a interação? 

Como tinha? Não! Não vejo discussões como tínhamos antes! 
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E o que fazia a senhora brilhar os olhos nessas discussões? Quais foram essas 

discussões? Tem alguns eventos que a senhora gostaria de citar? 

Todos os eventos. Olha, Conselho de Saúde! Quando a gente começou para discutir 

a Reforma Psiquiátrica! Tudo passa pelo Conselho de Saúde! Eu poder ir lá falar e as 

pessoas votarem naquilo que a gente falava. Vamos lutar por uma vida melhor para essas 

pessoas! Vamos lutar que tenha CAPS! Porque para poder ter tudo o que temos, foi 

discutido em Conselhos. Idas e vindas. Entra na pauta, sai da pauta! Lá em Brasília a 

mesma coisa com a Lei 10216! Quantas vezes entrou na pauta e saiu da pauta e não foi 

votada? Porque apareciam coisas mais emergenciais. Quer dizer, tirava da pauta a saúde 

mental, para eles a saúde mental não era tão emergencial. Para mim todas as discussões 

eram um conjunto. O Conselho de Saúde e o Movimento da Luta Antimanicomial juntos! 

Porque aquilo que discutíamos no Movimento eu levava para ser discutido dentro do 

Conselho. Passe livre! Começou dentro do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial 

para acabar dentro do Conselho de Saúde, para nos agregarmos às outras associações para 

nos fortalecermos. Hoje em dia não vejo mais isso. 

Aí entra o que a senhora falou sobre o reflexo da individualidade? 

Sim. 

Quem lutava junto nessa militância da Luta Antimanicomial? 

Como era a participação dos familiares? A senhora pode falar como era a relação 

com o militante Geraldo Peixoto, que faleceu e era uma liderança importante que 

representava os familiares? 

O Geraldo era uma liderança de São Paulo, ele não internou o filho, manteve os 

cuidados com o filho até o final. Geraldo tinha essa liderança de lutas e conquistas. Até 

agora, ele morreu com oitenta e poucos anos. 

Estava muito bem no X Encontro Nacional do Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial e XI Encontro Nacional de Usuários e Familiares do Movimento Nacional 

da Luta Antimanicomial no ano passado. 

Isso aí. Lutou e continuou lutando com muita garra. Quando a gente se encontrou 

nesse último, nós estávamos até discutindo, ele falou: Iracema, o nosso Encontro não é o 

mesmo. O nosso Movimento está indo por água a baixo. Porque ele também estava se 

sentindo isolado. Quando houve a cisão do Movimento em 2001, o Geraldo largou a gente 

e foi para o RENILA. Só que ele não se deu bem no RENILA. Porque lá ele não tinha a 

voz que ele tinha dentro do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial enquanto 

familiar militante. Aí ele volta para a gente. Mas ele muda para Guarujá, morava em frente 
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à praia. Aí lá tem a Associação Franco Rotelli, ele foi para essa associação. E também 

enfrentava as vaidades que encontramos dentro do Movimento. E como ele era uma 

liderança quem era convidado para tudo era ele. Tanto que nesse ano que passou, eles não 

queriam indicar o nome dele para participar do Encontro Nacional. Quer dizer, ele 

continuou firme no propósito de lutar, mesmo com a morte do filho há alguns anos. 

Você acha que parte dos integrantes da própria Luta Antimanicomial está excluindo 

os antigos militantes? 

Eu acho que sim, acho que entram os jovens militantes achando que eles sabem 

tudo. Ele vai ter a sabedoria através do velho sabedor. Porque muitos dos jovens não 

sabem nem quando começou o Movimento, o porquê começou o Movimento por uma 

sociedade sem manicômios. Agora, lógico, a pessoa é mais nova, tem uma garra maior, 

boas ideias, mas acho que não deve descartar. 

Descartar o passado, porque é diferente saber pelos livros, pelo roteiro que vem 

escrito de que é 1978... Denúncias. O primeiro encontro, a origem do termo ―Por uma 

sociedade sem manicômios... Mas vivenciar, experienciar, construir, estar lá presente 

vendo a coisa acontecer, é diferente. Os antigos militantes. 

Como era? O que a senhora sentia? 

Eu me sentia muito feliz da gente poder estar ali lutando e ser porta voz daqueles 

que não conseguiam chegar até ali onde nós conseguíamos. Porque a gente eles ouviam, e 

ouviam o usuário. Isso é que era o mais importante. Um vereador dentro da câmara, 

quando o usuário pegava o microfone, ele dizia: Poxa, isso é um maluco que está falando? 

Quando ele dizia para a gente: Mas maluco não vota! E o ―maluco‖ estar ali. Para a gente 

era um avanço, uma conquista. E o Geraldo foi uma perda muito grande para a Luta 

Antimanicomial. Botava as coisas muito interessantes, uns textos, e ele metia o pau 

mesmo, ele falava mesmo, quando ele tinha que falar, ele não escondia o nome da pessoa 

não.  Falava ―Fulano é isso, isso‖. Não escondia nada não. É a vida, né? 

Eu lembro que nesse último Encontro Nacional de Usuários e Familiares do 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial ele falou sobre o ligar para quem quando se 

precisa de socorro e trouxe aquela discussão que teve em relação à possibilidade de um 

número específico para ligar quando a pessoa estivesse passando mal, se seria uma 

exclusão ou não. Como se fosse um ―disque específico‖ porque ele expôs que quando o 

filho dele passou mal, ele ligou para o Caps e não recebeu uma orientação adequada e o 

filho acabou falecendo. Trouxe questões relevantes que estavam sendo discutidas a partir 

de suas vivências, do que se passou, do que se viu e sentiu. E, a partir disso, o que é 
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necessário se criar e pertinente ou não, era um debate. E para a senhora, quando a senhora 

observava que esses familiares militantes, companheiros de luta estavam ficando pelo 

caminho, ou porque faleciam, por adoecimentos, ou como nesse exemplo que a senhora 

deu, de mudanças para o RENILA, já sentiu vontade de ir para o RENILA? Já teve vontade 

de largar o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial? 

 Eu até já pensei, mas num rompante. Mas eu acho que eu não iria. Na minha 

percepção, Minas Gerais é a fortaleza do RENILA, Belo Horizonte. E ali é que está 

Marcus Vinícius, Miriam, Marta Lobosque, Rose, Marta Elisabeth, que são psicólogos e 

psiquiatras. Tem apenas uma familiar, C, de maior visibilidade, mas que eu acho que faz o 

que os profissionais querem, na minha percepção, o familiar não tem voz ativa no 

RENILA. Ela é presidente de uma associação e não tem voz ativa. Pelo que eu sei, o 

Marcus Vinícius era um dos coordenadores do RENILA, ele esteve presente nas discussões 

do Encontro de Miguel Pereira, onde aconteceu o rompimento dentro do Movimento da 

Luta Antimanicomial. O RENILA faz grandes Encontros com parceria com o Conselho 

Federal de Psicologia. A gente não faz, porque não temos dinheiro. O que afeta a 

visibilidade.  

O que se pensa no RENILA em termos de Luta Antimanicomial é diferente do que 

se pensa no Movimento Nacional da Luta Antimanicomial? 

O interesse é o mesmo, fechar os hospitais psiquiátricos. Só que lá, quando a lei 

10216 ganhou, nunca mais esqueci disso, um profissional que depois atuou bastante no 

RENILA chamou a Márcia Schmidt para jantar, ela falou: Ah Iracema, o X me chamou 

para jantar. Quando eu cheguei com a Márcia ele falou: Eu pensei que você viesse 

sozinha. Ele falou na minha cara que não ia mais precisar nem de usuário e nem de 

familiares porque só precisava de usuários e familiares até a aprovação da lei 10216. Já era 

uma exclusão. Tanto que eu sei de história de usuário que foi para o RENILA e disse 

chorando: Eu tenho que fazer o que eles querem, eu não posso falar o que eu quero. Tanto 

que, na última Conferência, a IV Conferência de Saúde Mental, eu participei da comissão 

organizadora, a RENILA participou com profissional que eu observava o olhar sob as falas 

do usuário. Observei o movimento de uma profissional da área de psicologia que escrevia e 

passava o papel para o usuário falar. Ele tinha que apresentar a proposta escrita ou revisada 

pela profissional. Quando ele começava a falar ela lançava o olhar. Aí um dia eu falei: O 

que é isso? Você está encarando ele! e o usuário se sentindo intimidado: Não, não está. E 

depois eu fiquei sabendo que ele não aguentou, e saiu do RENILA. A mesma coisa que eu 

observei acontecer com o familiar Geraldo Peixoto, ele não aguentou a pressão e voltou 
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para a gente. Mas a Luta por acabar por manicômios é igual. Esse interesse é comum, mas 

vejo muita vaidade e a exclusão do familiar e usuário. 

Essa vaidade, a senhora também vê no Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial? (Desvia o assunto). 

Eu ando desconfiada da atual Coordenação Nacional de Saúde Mental. Na minha 

visão, o Tikanori não está sendo um bom coordenador porque vejo o fortalecimento das 

Comunidades Terapêuticas acontecendo. Por que colocou lideranças do RENILA dentro da 

Coordenação de Saúde Mental? Conseguiram tirar a CISM que faziam reunião dentro do 

Conselho de Saúde e colocar dentro do Conselho Federal de Psicologia. Isso é correto? 

Não acho. Porque é um cenário mais fácil para haver centralizações. 

E o que pode ser feito em relação ao que a senhora enxerga que não deveria 

funcionar do modo que está na atualidade? Tem caminhos? 

Eu acredito que seria interessante os Núcleos do Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial marcar um encontro com a RENILA, perguntar: RENILA, qual é sua 

organização? Quais são suas propostas para a Luta Antimanicomial e para o Movimento 

Nacional que também está enfraquecido? Eu acho que teria que ter esse diálogo entre 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial e RENILA porque você não sabe o que eles 

estão fazendo e eles não sabem o que nós estamos fazendo. 

Como essa divisão afeta a construção da Reforma Psiquiátrica e efetivação da Luta 

Antimanicomial mais ampla?  

Essa segregação está destruindo, desconstruindo. No caso, se seu sou do 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial e faço uma boa proposta ou ação, a 

RENILA não vai votar a favor porque eu sou do Movimento. Às vezes vira uma picuinha, 

sabe? 

Sobressaem segregação, vaidades, individualidades em detrimento da coletividade e 

ganhos na luta maior pela construção de um cuidado apropriado aos sujeitos em sofrimento 

psíquico, suas famílias e a construção da Política Nacional de Saúde Mental de qualidade? 

Exatamente.  

O que a senhora poderia compartilhar sobre sua participação na Comissão 

Intersetorial de Saúde Mental enquanto representante Nacional dos familiares dos usuários 

da saúde mental? 

Eu tive uma experiência muito boa porque nós podíamos dialogar e participar 

ativamente do que acontecia. Eu fiquei quase 8 anos na CISM, nos dois mandatos do Pedro 

Gabriel. Você tinha parceiros. Nós tínhamos 6 vagas, três titulares e três suplentes. Agora 
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acabaram com a suplência, ficou a titularidade para um usuário, um familiar e um 

profissional. De uns dois anos para cá vejo as coisas mudando e aproximação do RENILA. 

Ali, na CISM eu aprendi muita coisa, consegui ir para a Itália pelo trabalho que fazíamos. 

E tudo corria muito bem, Encontros em outros estados, nos chamavam para trocar 

experiências. Quando eu entrei representando os familiares, a Dirce entrou como usuária, 

ela é de São Paulo. Para o outro mandato teve a eleição entre eu e a familiar Graça, aí eu 

fui eleita novamente e dessa segunda vez a Dirce saiu e entrou o Felipe como representante 

dos usuários. E eu sai em 2014 e a Graça foi eleita representante dos familiares na CISM. 

Mas não estou observando nenhuma movimentação acontecendo. Na minha experiência 

com a política, vejo jogos de interesses, penso isso até em relação ao Conselho Nacional de 

Saúde. Parece que as instituições que estão lá não saem, elas permanecem, não dão 

chances para outras instituições. Eu não lembro de todas, tem autismo, hanseníase, os 

representantes dos conselhos de psicologia, farmácia, e outros. Acho que minhas 

contribuições eram importantes, eu me dava bem com todos e eu participava de todas as 

discussões. Eu trazia as contribuições do Movimento para a CISM e as contribuições da 

CISM para o Movimento.  

Vejo que há uma repetição das lideranças que representam os usuários e familiares 

nos eventos, percebo que não há muita rotatividade. Como se o Movimento Nacional da 

Luta Antimanicomial não fosse realimentado com novas militâncias. Mas sei que tem 

vários usuários que podem revezar nas representações, inclusive de outros estados, que não 

seja somente Rio de Janeiro e São Paulo. 

Pensando nessa atualização dos usuários e familiares, e a senhora? Conseguiria 

compartilhar a atuação com alguém? Como que seria a Associação sem a senhora? 

Querer passar eu já estou querendo há muito tempo, mas acho que se eu passar, 

ninguém vai levar à frente a associação. Não consegue. Uma, porque ninguém quer 

trabalhar de graça, primeira pergunta ―Ganha?‖, ―Não!‖, ―Não quero!‖ 

O seu trabalho é de graça.  

Sim, meu trabalho não é remunerado. É pena você ver um trabalho que você 

conquistou, lutou e viu frutos e flores acontecendo. Mas a vida, né? Eu tenho muita pena 

sim, mas. Ninguém quer. 

A senhora já tentou articular, passar o trabalho que a senhora faz para alguém da 

associação? 

Já, já. Eu penso, mas ninguém quer. Estou querendo tirar um mês de férias, estou 

precisando descansar, ficar na minha filha, descansar mesmo. Mas como que eu vou? 
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Tem muita coisa concentrada em você? 

Tem, penso nos prestadores, tenho que estar atenta. Aí eu penso, vou parar com os 

prestadores, aí penso que se eu parar, eu tenho que parar com a doação de cestas básicas. 

Aí eu fico entre a cruz e a espada. Eu vou parar para não ter trabalho e os usuários não vão 

ter as cestas deles, aí fico com aquele complexo de culpa.  

Qual a relação dos projetos da associação, o que acontece na associação 

atualmente? 

O Projeto das Residências Terapêuticas, esse projeto agrega cerca de 50 casas 

alugadas, recebemos o dinheiro pela prefeitura. E esse dinheiro é para pagar os aluguéis, as 

tarifas públicas e os funcionários, que são os cuidadores. A associação administra. Eram 

400 funcionários, agora nós vamos ficar só com os projetos dos CAPSi e vamos ficar com 

cerca de 48 funcionários. O Projeto do Museu do Bispo do Rosário, que são as exposições. 

A APACOJUM, enquanto associação sem fins lucrativos, entra como proponente no 

Ministério da Cultura, o projeto do Museu passa por uma avaliação e aí a APACOJUM 

manda toda a documentação, certidão de tudo e vem a verba para bancar o projeto, e o 

dinheiro é destinado somente para o projeto aprovado e as exposições são realizadas. A 

associação repassa essa verba de acordo com a necessidade da equipe do Museu. E a 

associação tem também o Projeto da nona vara criminal com os prestadores, que são 

encaminhados à APACOJUM para cumprir trabalho comunitário e, através desse projeto, 

fazemos a entrega das cestas básicas. Temos também o projeto Arte e Horta, que a 

Associação também é proponente, hoje mesmo recebi a mensagem da psicóloga que 

coordena o projeto Arte e Horta: Oi Iracema, tem um edital do Banco do Brasil, posso 

escrever pela APACOJUM? Assim a associação vai fazendo parcerias. Tinha uma horta na 

Colônia, agora tem a cantina, em que os usuários trabalham e nesse projeto ele tem a 

cozinha que também fazem buffets de festas e tem a parte dos trabalhos manuais dos 

usuários com os mosaicos. Para os projetos acontecerem há uma articulação entre os 

técnicos, usuários e a APACOJUM. 

 

5.1.2.Mo(vi)mentos que se criam para expressar afetos 

 

Nessa região da pesquisa, algumas imagens da militância de Iracema Polidoro são 

destacadas junto a eventos e sujeitos que fazem os traçados coletivos da Luta 

Antimanicomial. São fragmentos que Iracema faz questão de ressaltar como uma forma de 
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codificar os momentos que a marcaram de afetos positivos e desafiantes nessa luta. Alguns 

fragmentos se repetem, mas é o modo como ela escolhe percorrer e compartilhar seus 

movimentos na luta, ressaltando essas imagens e episódios já compartilhados, como o que 

mais a tocou na cronologia que cria com os intercessores possíveis que encontra nos 

percursos de sua militância. Podemos perceber que as imagens não são apenas trajetos, 

mas também devires.  

 

Figura 1 - Reivindicação do Passe Livre 

Como foi a negociação para o passe livre, como eram as passeatas e como está 

atualmente a questão do passe livre?  

O passe livre é um movimento, porque quando a gente para. Ele para. A 

preocupação da APACOJUM foi quando se começou a pensar no CAPS e que alguns 

usuários iam sair da internação e teriam que ter o direito de ir e vir, então ele teria que vir 

todo dia para o CAPS e retornar para sua casa. Como iriam pagar essa passagem? Qual era 

nossa preocupação? Como eles viriam? E a família dizia: Como vou poder vir com ele todo 

dia? Serão quatro passagens! E para você chegar na Colônia, você não chega com duas 

passagens, dependendo do local, a pessoa precisa pegar mais de uma condução. Então, foi 

quando a gente começou a pensar o que fazer para poder ajudar essas pessoas. Levei essa 

minha questão para o Conselho Municipal de Saúde e a Cândida, que era presidente de 

uma Associação de Ostomizados, eu falei: Cândida, eu preciso de uma ajuda. Como o 

usuário vai ir e vir para fazer o tratamento e não tem condições de pagar passagem? Ela 

vira para mim e fala: Iracema, o vereador Otávio Leite está fazendo um projeto de lei para 

inserir o deficiente. Porque até então, aqui no Rio de Janeiro ninguém tinha passe. O nome 



101 
 

dele é Otávio Leite, você vai na Câmara e procura ele. Aí no dia seguinte levantei cedo e 

parti rumo à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Chegando lá comecei a bater de porta 

em porta. Aí li o nome P em uma das portas, (esse nome eu não vou esquecer), um 

vereador, simpático, bonitão, anel de ouro, cordãozão, era evangélico. Aí cumprimentei e 

tal e a assessora disse que ele poderia me receber, ele: O que lhe trouxe aqui, dona 

Iracema? E eu disse: É um projeto para que o usuário com transtorno mental... E contei 

toda a história, aí ele deu uma gargalhada e falou: Ah Dona Iracema! Paciente mental tem 

mais é que ficar internado, não é transitando em cidade. Eu falei: Por que você fala isso? 

E ele: Eu não concordo, sou contra esse projeto de vocês. Eu virei para ele: Você sabe, 

eles têm família? ―Mas eles não têm condições de votar‖. Eu disse: Muitos já estão 

votando e eles tem família também. Ele virou para mim e falou: Eu não preciso da saúde 

mental, eu tenho cinquenta igrejas ao meu favor! Eu falei: Parabéns, agora eu só quero 

dizer para o senhor, você pode acreditar, pode escrever aí, que aonde eu puder eu levarei 

seu nome como negativo. Aí fui para o gabinete do Otávio Leite e fui muito bem recebida. 

O vereador: Realmente estou fazendo esse projeto que o paciente mental não tem direito, 

porque o paciente mental não é deficiente. Mas ele me acolheu e disse: Nós vamos incluir 

o usuário com transtorno mental, mas para isso vamos precisar de sua ajuda lá no 

plenário. E assim foi feito, nós sentamos juntos e ele não sabia a diferença do deficiente 

para o transtorno mental. Ele achava que deficiência mental era tudo uma coisa só. E eu 

expliquei um pouco, disse que o transtorno é outra coisa e ele ficou satisfeito, porque ele 

não sabia direito. E foi muito interessante, ele disse: Nós vamos trabalhar junto, nós temos 

que nos aliar. Aí comecei a movimentar os Caps para a gente poder levar as pessoas 

quando o plenário fosse votar e aprovar, a gente estar lá. E assim foi feito. O que 

aconteceu? Quando ia entrar em pauta ele ligava: Iracema, vai entrar em pauta x horas!  

E o pior, não pode entrar de chinelo, nem de camiseta, nem de bermuda. E eu 

repassava essas informações, mas sempre chegava um usuário de chinelo, bermuda e 

camiseta. E o que a Iracema fazia? Levava a roupa do marido dela e ficava na porta da 

Câmara de vereadores esperando alguém chegar de bermuda para vestir as calças para a 

gente poder entrar. E assim a gente ia. Quando nós entrávamos no plenário, eles tiravam de 

pauta. Eram muito covardes! E o presidente da Câmara lia: Na pauta está isso, isso e isso, 

mas a gente só vai discutir até isso. A gente não perdia a pose, vinha todo mundo embora. 

Até que um belo dia houve alguns argumentos fortes do vereador e houve a votação. E 

nessa votação nós levamos vários cartazes e aquele vereador que votava contra, o que a 

gente fazia? Vaiávamos! E o que votava a favor nós aplaudíamos. E foi uma vitória 
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expressiva, com muita alegria e fervor. Mas foram meses, não foi de um dia para o outro 

não, foram meses de tensão.   

Falar da Luta Antimanicomial e Reforma Psiquiátrica era/é difícil? 

Nossa, era muito difícil. As pessoas tinham dificuldades de entender os nossos 

propósitos. E para ter esse passe livre foi muito difícil. Aí comecei a trabalhar com a 

secretaria de Direitos Humanos, para poder nos ajudar e a gente foi agregando outros 

Movimentos, além do Conselho de Saúde, que eu fazia parte.  

O primeiro passe livre, quem recebeu foi o Sérgio, a mãe dele ao lado, foi tão 

significativo. Teve até reportagem. Na época o Secretário de Transporte estava presente. 

Ele tem um filho autista e nos deu muita força. Eu tenho uma grande amiga que era médica 

do filho dele, ela me informou, aí eu o chamei no cantinho e ele disse: Por isso que eu luto 

por vocês, eu tenho condições, meu filho não anda de ônibus, mas e quem não tem 

condições? As pessoas têm o passe livre hoje, mas não sabem a luta que foi para 

conquistar esse passe. 

 

Figura 2 - Entrega de Flores 

 

Nós ficávamos perto do Detran, parando os ônibus e entregando flores para os 

motoristas, para eles atenderem bem os usuários quando eles entrassem nos ônibus. 

Passamos a manhã toda na Presidente Vargas, fazíamos sinal, ele abria a porta e nós 

subíamos no ônibus e dávamos flores para o motorista. Novas mobilizações e reuniões no 

auditório em função da morosidade para a entrega dos passes livres eram constantes e 

necessárias. 

Atualmente, como está o passe livre?  
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Atualmente, estamos numa nova discussão com o prefeito. Pois na segunda gestão, 

o prefeito mexeu na lei do passe livre. Porque quem dava acesso ao passe livre 

primeiramente era o psiquiatra. O usuário ia ao seu psiquiatra e com um laudo em mãos, ia 

reivindicar o passe livre, passava por uma avaliação. Nós tentamos esclarecer os reflexos 

da esquizofrenia na vida dessas pessoas e o quanto muitos sofriam por não ter acesso ao 

trabalho. O prefeito tirou a autonomia do psiquiatra que tratava do usuário e resolveu que 

quem dará acesso ao passe agora são as clínicas da família e os postos de saúde. E está 

diminuindo cada vez mais, antes o passe era livre, eles davam o passe para o usuário andar 

quantas vezes fossem necessárias. Falávamos das oficinas, do lazer, agora isso foi retirado, 

só tem direito a ir para o tratamento. E dizem: Para que lazer? 

Paralelo a este passe, nós estávamos lutando, e aí quem nos ajudou foi o Carlos 

Minc, começa a demanda dos usuários que se tratavam no Pinel e moravam em Nova 

Iguaçu ou em Caxias, ou seja, em outro município que não tinha passe livre. Então eles não 

podiam vir para cá porque não tinham o passe. Eu procurei o Minc e tinha uma lei que eles 

estavam fazendo o passe livre para o idoso, era ele junto com o Sérgio Cabral e Paulo 

Pinheiro, que era um vereador. Já que estava iniciando esse projeto falei: engloba o 

paciente com transtorno mental. E foi uma nova luta, uma nova guerra, agora já não era a 

Câmara de vereadores era na ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro), com a Câmara dos Deputados Estaduais. Nós saíamos pelo centro da cidade com 

as faixas ―Passe Livre, Doenças Crônicas, Saúde Mental‖. 

Eu sempre fazendo a minha reivindicação porque eu sempre fui brigona, né? 

E quais outras brigas que você já teve?  

Nossa! Briga do SUS! 

Como? 

Em Brasília, quando eu paro e penso quanta besteira que eu já fiz. Trepada em cima 

de um carro de som em Brasília, lutando pelo SUS, o direito para as pessoas que não tinha. 

Antigamente, você sabe? Só tinha direito a qualquer tipo de tratamento se você trabalhasse 

e tivesse carteira assinada, se não, você não teria acesso a atendimento. Tinha vários 

sindicatos, bancários, quem trabalhava em fábricas. Quando você fosse para o posto de 

saúde tinha que levar sua carteira assinada, porque eles viam que era trabalhador e quem 

não era, não tinha o direito à saúde. As minhas brigas eram no final da década de 80 e 

início de 90. Eu fico muito orgulhosa de estar na luta pelo SUS, a gente continua lutando. 

Nos anos 80, a APACOJUM já existia, mas era uma pré-associação por causa da ditadura 

militar. Quando acaba a ditadura começam a surgir as novas leis. 
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Em 1987, fizemos aquele nosso Manifesto, em 88 e 89 já se estava preparando o 

projeto para apresentar o SUS à sociedade. E junto com esse projeto vinha o Controle 

Social, e preparando o SUS, os Conselhos de Saúde. Então as leis 8142, 8080, para vir 

dinheiro para a saúde tinha que constar o Conselho, se aprovado pelos conselheiros para 

esse dinheiro ir para os hospitais públicos. Aí em setembro de 1990 surgem essas duas leis 

e foi quando as associações puderam se registrar. A partir da lei do SUS e controle social 

puderam registrar as associações de moradores, associações de saúde mental e outras.  

Foi uma briga para eu poder entrar dentro do Conselho de Saúde, eu já disse, e 

queria destacar de novo esse processo. Como a Colônia era na AP4, a área era dividida em 

10 áreas programáticas, a AP1 é o centro da cidade, AP21 é a zona sul, então tem os 

conselhos distritais, a AP22 é a área do grande Tijuca, aí vem AP31 é a área da 

Leopoldina, onde fica Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha, AP32 é o grande Méier até 

próximo de Madureira, AP33 é a área maior do Rio de Janeiro, a área de Madureira onde 

eu moro, porque pega um pedaço do Méier e vai até São João de Meriti, que é outro 

município. Uma área imensa, onde tem muitos doentes mentais e uma área violenta, onde 

tem muitas favelas, morros perigosos. E voltando para falar da Colônia, é a AP4, que é a 

grande área de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, AP51, pega vila militar, que é do 

lado de Guadalupe, que é AP33, mas se você subir uma passarela é AP51 que pega a vila 

militar até a divisa de Campo Grande. Aí vem AP52, que pega Paciência, e vai até AP53, 

que pega a região de Sepitiba, Santa Cruz, Pedra de Guarativa, enfim.  

Em cada lugar desses, onde tinha uma associação, tinha que entrar naquele 

Conselho de sua área, e o nosso Conselho aqui era AP4, onde começou em 1993, quando 

surgiram esses conselhos e começou a fortalecer a saúde mental dentro das discussões 

políticas dentro da saúde como um todo. Porque, até então, não se discutia saúde mental. E 

para entrar no Conselho teve discussão porque aqui na Colônia tinham 12 associações de 

moradores, 12! São grileiros que invadiram a Colônia e cada um fez seu gueto e suas 

associações para vender seus pedacinhos. E a APACOJUM não era associação por terra, 

era associação para o bem-estar das pessoas aqui internadas. Então, foi uma discussão 

muito grande, concordaram que eu participasse da reunião nesse conselho distrital, mas só 

poderia sair um representante da Colônia. Quando se falou num representante da Colônia, 

aí uma senhora falou: Quem é dona da Colônia sou eu! Eu moro há muitos anos! E eu falei 

que não estava pleiteando associação de moradores. Então foi aquela discussão política. E 

como eu sempre fui muito organizada, levei o Estatuto e o Boletim que nós fazíamos 

mensalmente. Aí apresentei a documentação à Rosângela Belo que, na época, era 
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coordenadora dessa área programática. E ela viu que não tinha nada a ver com a associação 

de moradores, que era uma associação de saúde mental ―Associação de Parentes e Amigos 

da Colônia Juliano Moreira‖. Não tinha nada a ver com terra. E uma discussão ferrenha, 

essa senhora, que era moradora, me empurra. A gente sobe no palco para cada um falar, 

essa senhora me dá um empurrão, eu não aceitei o empurrão e empurrei, a gente se 

agrediu. Aí, a Vanda, que era a outra familiar que estava me acompanhando foi embora e 

me deixou sozinha. Eu decidi não sair desse jeito e Sergio Rosa, que era uma liderança de 

uma associação da Covanca me ajudou muito, dizendo que eram perspectivas 

completamente diferentes, ele interveio a nosso favor e eu entrei, e essa foi minha primeira 

luta corporal, que eu nunca tinha brigado (risos), para poder entrar na discussão da saúde 

como um todo. Aí eu consegui entrar e estou até hoje. E a Iracema foi aprendendo as 

malícias e partir para o Conselho Municipal de Saúde, desse para o Conselho Estadual de 

Saúde, do estadual para o Conselho Nacional. Mas por quê? Porque eles viam em mim 

uma liderança. Eu era uma liderança! Eu conseguia aglutinar as pessoas para me ouvir. 

Porque a liderança é essa, você tem que falar e conseguir com que as pessoas parem para te 

ouvir. Participava também das reuniões do Movimento da Luta Antimanicomial, levando 

usuários para dentro dos conselhos de saúde para poderem reivindicar o melhor para eles.  

E como é a percepção da senhora a respeito de construção de saúde? O que a 

senhora passa para eles das discussões sobre saúde? Como é a educação a respeito de 

saúde junto com os usuários e familiares? 

Bem, o que eu falo para eles é que vejo que cada vez as dificuldades na área da 

saúde estão maiores. O SUS está perdendo cada vez mais espaço. E nós temos que lutar. 

Porque o Ministério é a favor do SUS. Eles não investem no SUS, porque o tempo que ele 

vai pagar um convênio, vamos investir? Vamos fazer uma coisa mais humanizada? 

Você vai para a UPA e muitas vezes não tem médico. O dia que eu passei mal eu 

fui para a UPA e a menina disse assim: Minha senhora, só tem um clínico, a senhora vai 

esperar? E aí meu filho falou: Não mãe, vamos embora, a senhora não está bem. Aí eu 

falei: Não, vou esperar! E estava assim, cheio, criança chorando, tiraram minha pressão, 

enfim, eu até fui atendida rapidamente pela gravidade. Mas podiam investir mais na 

qualidade da saúde oferecida em nosso país. Podia ter mais do que um médico. Não é um 

sofrimento a pessoa estar ali? Então isso eu passo para os familiares e usuários da saúde 

mental, digo: Vamos lutar pelo SUS, que é um direito nosso. E saúde está cada vez pior, 

faltam remédios para os usuários, o Caps, no dia que eles vão pegar remédios, diz: Não tem 

remédios. É difícil! Mas eu nunca perco a esperança. Digo a eles que nós temos que 
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sempre manter o pensamento de que vai dar certo. E a participação acontece de várias 

maneiras na luta por uma saúde melhor.  

 

Figura 3 - Participação no Fórum Social Mundial 

 

Então, nós participamos do Fórum Social Mundial para levar a nossa luta pela lei 

10216, porque ouve uma tramitação de 12 anos dentro do senado. Doze anos tramitando e 

perdendo e tendo alguns substitutivos de alguns senadores. E aqui nós fomos para esse 

Fórum Mundial, apresentamos uma oficina que era realizada no Pinel, para mostrar que os 

usuários tinham condições de estar no meio da sociedade, trabalhar. Era o mundo todo 

fazendo parte disso, todos os países, e nós sempre fazendo as reivindicações. Na imagem 

que tenho do Fórum Social Mundial, o Hospital São Pedro, Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul. Fomos fazer um trabalho lá. Isso são coisas que os pacientes que perderam o hábito 

de falar escreviam nas paredes. Aqui é a fala dos usuários. No Fórum falamos do 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, usuários apresentaram o trabalho de 

geração de renda, Denise Correa, a Cooperativa da Praia Vermelha, TV Pinel, eu da 

APACOJUM. 
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Figura 4 - Deputado Paulo Delgado e Iracema Polidoro no V Encontro Nacional do 

Movimento da Luta Antimanicomial no mês de Outubro de 2001 em Miguel Pereira. 

  

Sobre a tramitação do Projeto de Lei do Deputado Paulo Delgado. Para 

conseguirmos aprovar essa lei, cada estado mandava dois representantes e do Rio de 

Janeiro era eu, enquanto familiar e o Fernando Goulart que era um usuário. E de São Paulo 

era o Geraldo Peixoto, familiar e outro usuário, enfim, diversos estados participaram. 

Então, o deputado Paulo Delgado nos ligava para avisar quando ia entrar em pauta. O que a 

gente fazia? Eu e Fernando nos organizávamos, e diversos usuários e familiares dos outros 

estados ia fazer lobby no senado. 

Eu e o usuário dividíamos quentinhas, porque não tínhamos dinheiro para comer 

em restaurante. Quase dezoito horas de viagem de ônibus, levava minha roupa linda e 

poderosa num cabide, porque eu tinha que estar linda e poderosa senão ninguém me 

atendia (risos). O Fernando também com a roupinha dele no cabide, e lá íamos para 

Brasília. Chegávamos às cinco horas da manhã. Nos arrumávamos no banheiro da 

rodoviária e íamos para o congresso. Aí nós íamos naqueles gabinetes lindíssimos e 

ouvíamos: Não vou votar, paciente tem que ficar internado, senhora. Não tem condições 

de ficar junto com a gente! 
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Figura 5 - Familiares e usuários da saúde mental fazendo lobby em Brasília. 

 

A gente se dividia, você vai em tantos e eu vou em tantos. Às vezes, pedíamos água 

e alguns parlamentares nos davam água quente, outros negavam a água. E você vendo 

aquilo tudo bonito na televisão. A gente fica ali, com postura firme e fazendo a luta 

acontecer! Na época que nós estávamos defendendo o projeto de lei, o plenário era todo em 

vidro, o Fernando Henrique mandou colocar vidro para não ouvir a população presente. 

Nós ouvíamos porque tinha alto-falantes lá dentro das reuniões, mas eles não ouviam o que 

falávamos. Nós ficávamos, através daquele vidro, vendo eles lá embaixo no plenário, 

ficávamos no alto, mas não tínhamos acesso direto ao plenário. Entrávamos e ali 

ficávamos, mas não podíamos descer nem para ir ao banheiro, porque os seguranças não 

deixavam, com medo de invadirmos o plenário. E ali mostrávamos cartazes, fazíamos 

caretas, gestos, uma coisa de doido (risos). E eles ficavam olhando para cima, aqueles que 

votavam a favor, nós aplaudíamos e os que não votavam a favor, fazíamos desenhos de 

palhaços, enfim. Até que, em abril de 2001, foi aprovada a lei 10216 com algumas 

modificações. Não ficamos totalmente felizes por causa das alterações, mas conseguimos 

alguma coisa. E depois foi uma outra luta para a lei ser sancionada. Como foi? Essa mesma 

movimentação, o grupo em Brasília tirou uma comissão para ir ao presidente para dizer de 

nossa necessidade. Essas lideranças dos estados se reuniam em Brasília e lá separavam a 

equipe que conversaria diretamente. Nós chegamos a conversar com o presidente Fernando 

Henrique Cardoso sobre a lei. 

E como foi a recepção? 
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Maravilhosa, eles são lindos para receber, falam: Vamos fazer, vamos fazer! Está 

correto! Mas para chegar à aprovação da lei foram 12 anos. Doze anos ali, batalhando 

mesmo. Não foram doze anos: Ah ficou na gaveta e um belo dia saiu da gaveta e foi 

aprovado. Não, e com as lideranças, usuários, familiares e os técnicos lutando por isso. 

E como foi a construção do que estava sendo reivindicado na lei? Como foi a 

participação de vocês? 

Quem fez a lei foi o Deputado Paulo Delgado e o acesso a ele foi porque ele era 

irmão do Pedro Gabriel. Então, o Pedro Gabriel, psiquiatra e professor, com a vida dele de 

participação enquanto profissional aqui dentro da Colônia Juliano Moreira. Então, com 

essa proximidade com o Pedro Gabriel e a movimentação das discussões da Reforma 

Psiquiátrica a lei foi sendo construída.  

 

Figura 6 - Pedro Gabriel e militantes da Luta Antimanicomial no IV Encontro Nacional 

do Movimento da Luta Antimanicomial no mês de setembro de 1999 em Paripueira, 

Alagoas. 

 

Quando tem algum afeto por trás de um político, quando ele conhece uma causa, 

ele vai reivindicar também pela via de um conhecido, de uma indicação. 

 Sim e quem diz: Ah, eu sou normal e não tem ninguém na minha família. É difícil 

aquele que não tem ninguém na família, quem não conhece e é afetado pela aproximação 

com alguém em sofrimento psíquico não se engajar tanto, sabe? As pessoas costumam agir 

com certa indiferença ou rejeitam. 

E os familiares nessa Luta Antimanicomial? 

Os familiares se juntaram e lutaram também por essa lei. Só que antes, a liderança e 

o interesse do familiar eram bem maiores. Eu sinto que agora é como se não mantivessem 
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o interesse. Como se: já tivesse o passe livre, tá bom demais, já saiu a bolsa de 

desospitalização, tá bom. Se acomodou. O dinheiro se mantém, o passe livre fica em 

oscilação e percebo que a Reforma está regredindo. Não se pode acomodar. Essa regressão 

vem dos nossos governantes. Porque não oferecem boas infraestruturas para os Caps, falta 

comida, remédio, projetos culturais e de geração de renda. Falta muita coisa para se ter a 

saúde mental que almejamos com a Luta Antimanicomial. Não é só tirar do manicômio, os 

Caps estão quase que um Capscômio. Isso é retrocesso. Falta a intersetoriedade acontecer 

de fato. Setores como cultura, educação, trabalho, saúde, esporte, meio ambiente 

caminharem juntos. 

E a construção da saúde que queremos também acontece com as participações nos 

Encontros Nacionais do Movimento da Luta Antimanicomial e dos Familiares e Usuários.  

 

Figura 7 - I Encontro Nacional da Luta Antimanicomial em Salvador 1993. 

 

O encontro de Salvador foi o boom da gente. Marcou bastante a minha vida 

pessoal, como já mencionei, e minha vida na militância da Luta Antimanicomial também. 

Fomos para Salvador em 1993, até então a gente ficava dentro da Colônia, visitávamos os 

núcleos Rodrigues Caldas, Viana do Castelo, Jurandir Manfredine, Teixeira Brandão, 

Ulisses Viana e pavilhão agrícola. Saímos da Colônia! A plenária do Encontro da Luta em 

Salvador aconteceu num circo. Isso é muito interessante, um ambiente que reflete 

simplicidade, mágica, multiplicidade e também produção de saúde. 
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Figura 8 - Passeata em Santos. 

 

Também fomos para Santos em 1993. Reivindicamos o fechamento do Hospital 

Anchieta. O David Capistrano, queria mudar as condições de cuidado àquelas pessoas. 

Fomos para fortalecer essa luta e fazer um barulho na cidade de Santos. Lutamos pela 

moralização da saúde pública no Brasil. Essa mobilização foi nacional, tinha gente de todo 

o Brasil ―De perto ninguém é normal, Movimento da Luta Antimanicomial‖.  Levamos 

faixas e cartazes para as passeatas. 

Como foi a passeata? 

Foi bem interessante. Era a possibilidade de ampliarmos ainda mais a nossa 

discussão política: Saúde não se vende, loucura não se prende! Para mostrar para a 

população que nós queríamos outro tipo de tratamento para as pessoas, não era aquele 

tratamento enjaulado. 

E você chegou a ver como era o tratamento lá no Hospital Anchieta, em Santos? 

Sim, horrível! Por isso que fechou o Hospital Anchieta. Estivemos em Santos no 

mês de dezembro de 1993. Nessa época, várias pessoas entraram nessa mobilização, 

familiares estavam presentes, técnicos como assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, 

todos juntos. 
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Figura 9 - Passeata com Iracema Polidoro e a familiar Vanda- Membros da APACOJUM. 

 

A Colônia era engajada no Movimento da Luta Antimanicomial, nessa época, o 

Movimento estava de fato em movimento. E aqui na Colônia começou com os 

profissionais. Alguns familiares participavam das discussões sobre a Reforma Psiquiátrica 

e os usuários ainda não estavam presentes porque eram internos e sem condições. O 

usuário Milton Freire foi o primeiro usuário a botar a cara. O pai dele era médico 

sanitarista e vinha de uma família de classe média alta, que era uma vergonha dizer que 

tinha um filho louco. E ele falava, não tinha vergonha. Então, eu, Milton Freire, tínhamos 

coragem de falar da loucura.  

Depois, mais usuários começaram a participar do Movimento da Luta 

Antimancomial. Os usuários com mais autonomia eram presentes, mas os que estavam 

mais regredidos e estavam internados não tinham autonomia. Lutávamos com o slogan 

Brasil sem manicômios no ano 2000, não conseguimos.  

Aparecem diversas formas para reeditar o manicômio. 

Sim, o manicômio aparece com outras caras e precisamos continuar lutando. 

Uma forma de lutar pela construção de saúde na Luta Antimanicomial, é por 

exemplo, o trabalho. Por exemplo, na Associação gostaria de destacar que constantemente 

procuramos fazer parcerias. Criamos oficinas para os usuários da Colônia, tanto para os 

usuários que estavam saindo da internação, quanto para as Unidades da Colônia. Fazíamos 

também em parceria com a Delegacia Regional de Trabalho através do FAT (Fundo de 

Amparo ao Trabalhador). 
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E como eram estruturadas essas oficinas? 

Fizemos uma reunião para saber quais os interesses dos usuários: Ah queremos 

marcenaria, jardinagem... e fizemos um projeto e conseguimos essa parceria. Tinha 

familiar também aprendendo na oficina de marcenaria e jardinagem junto com os usuários 

e a comunidade da Colônia. Isso fez tanto sucesso que assessora do ministro do trabalho 

não acreditou: Ah vão cortar a mão, o braço! Porque aqui tinha uma carpintaria, com 

mesas e máquinas, mas ninguém cortou nada. Era um trabalho da APACOJUM integrado 

com a comunidade, familiares, técnicos, usuários, pensávamos sempre na coletividade. 

Outra maneira de construirmos saúde na Luta Antimanicomial acontece com as 

participações nas Conferências de Saúde e Saúde Mental. 

Como eram as mobilizações para as participações nas Conferências de Saúde? 

Tem que ser conselheiro, no meu caso sou conselheira aqui. Tem várias etapas para 

chegar na Conferência Nacional, tem as conferências anteriores, que são: distrital, 

municipal, estadual. Aos poucos eu fui aprendendo e participando de todas as discussões. 

Nessas etapas as pessoas votaram para que eu pudesse chegar até a Conferência Nacional e 

discutir nossa saúde. E as discussões não devem parar nunca. Discutimos nas 

Conferências, nos Encontros da Luta, na associação, nas ruas e nas casas dos militantes.  

 

Figura 10 - Discussão política com o psiquiatra e professor militante da Luta 

Antimanicomial Paulo Amarante na casa de um militante na Ilha do Governador. 
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Figura 11 - Participação em Conferência de Saúde Mental. 

 

Algumas mudanças ocorreram na militância da Luta Antimanicomial, alguns 

militantes deixaram de frequentar as reuniões da militância depois que começaram a 

trabalhar na prefeitura ou entrar em diversos cargos em outras instâncias de poder. Quando 

os militantes começaram a assumir cargos e viraram gestores, muitos não se posicionavam 

mais com as críticas que faziam antes aos governos, porque agora atuavam nos governos. 

Eu participei junto com outros militantes da formação do Núcleo Estadual do 

Movimento da Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro. As reuniões eram divulgadas nos 

serviços, nas associações que eu ajudava a formar, eu convidava a todos. Sentava-se e 

discutia o passe livre, a mobilização do NUSAMT (Núcleo de Saúde Mental e Trabalho), a 

bolsa de desospitalização, a qualidade dos atendimentos, as parcerias etc. As reuniões são 

importantes para as mobilizações e articulações. Por exemplo, a bolsa foi votada nove 

horas da noite, nós não arredamos pé. Os serviços e o povo todo ali, a participação popular 

e dos familiares é muito importante para fortalecer essa luta.  

Essa integração com os profissionais que trabalham nas Universidades. Como que 

começou esse contato com eles? 

O contato veio a partir da minha militância, as idas nos lugares mais diversos, 

qualquer evento eu estava presente. Mostrávamos nosso trabalho nos eventos e esses 

profissionais também participavam de alguns dos eventos e trocávamos ideias e 

começaram a me convidar para outros eventos, e assim a minha militância na Luta 

Antimanicomial foi ganhando forma. E passando por diversos espaços, até participação em 
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aulas, cursos nas Universidades, eventos e reuniões em serviços etc. E assim a rede da Luta 

Antimanicomial se fortalece e acontece. 

E nós temos que ter força para lutar, por exemplo, a comemoração da aprovação da 

lei 10216.  Fui eu e Fernando para pegar o ônibus das nove horas da noite de retorno para o 

Rio de Janeiro, perdemos o ônibus e fomos procurar um local para dormir. Não tinha, 

porque tinha uma rede famosa fazendo um concurso e as pousadas estavam lotadas.  Tinha 

vaga em hotel, mas não tínhamos dinheiro para pagar. Aí o Fernando arrumou uma vaga 

num lugar onde só tinha homens, e eu não fiquei. Aí pensei vou ficar sentada na 

rodoviária e então uma senhora ficou com pena de mim e disse que tinha uma moça 

hospedada que ia dormir na casa do namorado naquela noite e que não voltaria para lá, 

então perguntou se eu queria ficar no quarto. A moça era médica, o quarto era cheio de 

livros espalhados, eu deitei no cantinho da cama e foi assim a minha comemoração da 

aprovação da lei (risos). E de repente você já não vai tendo perna para ir em muita coisa e 

começo a selecionar. 

Para finalizar, queria destacar um momento importante na militância. A 

participação no Programa Nacional de Avaliação de Serviços Hospitalares. 

 

Figura 12 - Comissão de Fiscalização dos Hospitais Psiquiátricos. 

 

Essa comissão de fiscalização dos hospitais era eleita pela Coordenação Estadual de 

Saúde Mental, no Conselho Estadual de Saúde e a Luta Antimanicomial referendava a 

minha participação, porque eu era representante da luta. No Conselho de Saúde eu era 

representante com a APACOJUM, então a luta de certa forma estava representada com a 

participação da APACOJUM no Conselho de Saúde. O que víamos nessas avaliações? 

Visitávamos os hospitais, os conveniados, que o SUS também pagava. E 

observávamos como os pacientes eram tratados. Tenho a imagem em minha mente de uma 
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mulher muito sofrida, uma pedra que ficava escorrendo água, e as mulheres ficavam ali, lá 

não tinha sol. Tinha um sujeito que ficava responsável pelas chaves. Aí tinha uma usuária 

presa, que quando viu o senhor Rosinha, deputado, falou: Meu Deus, eu pedi tanto para o 

Senhor me tirar daqui, mas o Senhor veio pessoalmente? Achou que o deputado era Deus. 

Você veio me tirar daqui, meu Deus! E se ajoelhou, beijava o pé dele. Tinham muitas 

cenas fortes. 

A imagem que ela tinha de Deus era de um Deus que a libertaria. Liberdade! 

Exatamente. Portanto, temos que continuar lutando por um cuidado que liberta! 

 

5.2. Linhas de cuidado: A possibilidade de construção de elos com a vida 

 

Os rumos dessa pesquisa não estavam estabelecidos a priori. Com o interesse em 

acompanhar o processo de produção de cuidado de um familiar de sujeitos em sofrimento 

psíquico em meio aos traçados de seu percurso na Luta Antimanicomial tentamos inventar 

caminhos para habitar o território existencial de Iracema Polidoro, representante nacional 

dos familiares dos usuários de saúde mental. 

O cuidado perpassou os encontros que se desenharam para a realização desse 

trabalho com uma perspectiva próxima ao que Guattari (1992) nos apresenta como 

paradigma estético: 

O novo paradigma estético tem implicações ético-políticas porque quem 

fala em criação, fala em responsabilidade da instância criadora em relação 

à coisa criada, em inflexão de estado de coisas, em bifurcação para além 

de esquemas pré-estabelecidos e aqui, mais uma vez, em consideração do 

destino de alteridade em suas modalidades extremas. Mas essa escolha 

ética não mais emana de uma enunciação transcendente, de um código de 

lei ou de um deus único e todo-poderoso. A própria gênese da enunciação 

encontra-se tomada pelo movimento de criação processual. Isto é bem 

nítido no caso da enunciação científica, que tem sempre uma cabeça 

múltipla: cabeça individual, é claro, mas também cabeça coletiva, cabeça 

institucional, cabeça maquínica com os dispositivos experimentais... (p. 

137). 

 

 

Deixamos nos surpreender e afetar pelo que os encontros com Iracema Polidoro e a 

aprendiz-cartógrafa produziriam. A pesquisa se desenvolvia passo a passo e, por vezes, os 

movimentos de desterritorialização eram mais aparentes. Os rumos da pesquisa aconteciam 

de modo processual e nas conversas entre multiplicidades. Conversas e mais conversas... 

Passamos pelo primeiro encontro na rua, depois para uma visita à casa de Iracema, 

em seguida conhecemos a associação de saúde mental em que Iracema ocupa o cargo de 
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presidente, depois participamos do X Encontro Nacional do Movimento da Luta 

Antimanicomial e do XI Encontro Nacional dos Usuários e Familiares do Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial, acompanhamos uma reunião mensal realizada na 

APACOJUM com os familiares e usuários da saúde mental e recebemos Iracema Polidoro 

no Seminário Interno do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS) na 

Universidade Federal de São João Del-Rei. Esses foram os cenários dos encontros 

realizados entre aprendiz-cartógrafa e Iracema Polidoro. Esses percursos foram criados no 

movimento da pesquisa e não foram pré-estabelecidos. 

Na visita à casa de Iracema, conhecemos o ambiente em que os cuidados na família 

de Iracema aconteciam. Iracema conta que a casa foi reformada para a melhor adaptação e 

conforto de todos à época em que atenção da família estava voltada para os cuidados com 

seu marido. Nessa visita, Iracema sugere uma visita à casa de sua filha, que mora no 

mesmo bairro. Iracema apresenta sua neta e genro, e, durante essa visita, a filha lembra que 

desde que nasceu sua mãe está envolvida com a Luta Antimanicomial e Iracema diz que as 

pessoas a criticavam de frequentar a Colônia Juliano Moreira com ―aquele barrigão‖. 

Como se as pacientes internas pudessem causar algum acidente com sua gestação. Durante 

essa visita, assistimos o filme Alice no País das Maravilhas e a aprendiz-cartógrafa 

acompanha o encantamento de Iracema com as superfícies que Alice experimenta. Os 

momentos em que muda de tamanho e o deslumbramento naquele universo que causava 

estranhamento.  

Em meio ao filme, a aprendiz-cartógrafa imaginava o estranhamento que Iracema, 

como uma Alice, pode ter sentido quando entrou, pela primeira vez, nos muros do Hospital 

Psiquiátrico. Iracema fala dos absurdos que se passava entre aqueles muros. E enquanto 

conversavam sobre o cuidado desumanizado, Iracema mostrava os gatinhos que 

apareceram em sua casa e que não queria que ficassem ali, mas colocava leite para eles, 

cuidava da mãe dos gatinhos e deixava a janela aberta para que entrassem. As falas 

compartilhadas nessa pesquisa aconteciam também em meio a esse acolhimento na casa de 

Iracema. 

Outra experiência vivida durante essa pesquisa, no bairro Guadalupe, local em que 

Iracema mora no Rio de Janeiro, foi o convite realizado por Iracema para acompanharmos 

o aniversário de seu vizinho na comunidade. Iracema apresenta a aprendiz-cartógrafa aos 

moradores do bairro e estes falam o quanto Iracema ajuda as pessoas no bairro. Uma 

moradora que é enfermeira e passista de escola de samba diz que não conhecia Iracema, 

apesar de saber e conviver com ela desde que nascera. Só pode dizer que conheceu Iracema 
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no dia em que estava fazendo um estágio na Colônia Juliano Moreira e ―sem querer‖ 

encontrou com Iracema e conheceu seu trabalho na saúde mental. Diz que, antes, ouvia 

falar que Iracema estava envolvida com a Luta Antimanicomial, mas que agora sabia o que 

era isso e a valorizava ainda mais. 

Em meio aos batuques de samba e moradores sambando, já que a trilha sonora era 

de membros da bateria de uma escola de samba do Rio de Janeiro, a aprendiz-cartógrafa 

conhecia um pouco da comunidade em que Iracema vivia. E acabaram esse dia de pesquisa 

sambando. Entendemos que a visibilidade que Iracema tinha na comunidade era uma 

forma de construir o cuidado na Luta Antimanicomial, pois era um modo de Iracema fazer 

com que os moradores ouvissem falar e conhecessem o que era a luta ―Por Uma Sociedade 

sem Manicômios‖. 

Na visita à Associação de Saúde Mental localizada no Instituto Municipal de 

Assistência à Saúde Juliano Moreira, situada à Estrada Rodrigues Caldas, três mil e 

quatrocentos, sala duzentos e seis, Taquara, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a aprendiz-

cartógrafa se assusta com a distância percorrida para chegar do bairro Guadalupe até a sala 

da APACOJUM. Três conduções eram necessárias para fazer esse deslocamento de ida e 

outras três conduções para regressar. Pensar que Iracema Polidoro percorre esse caminho 

que dura mais de uma hora para ir e mais de uma hora para voltar deixa a aprendiz-

cartógrafa admirada com o fôlego e engajamento diário de Iracema. E se sente sem fôlego 

e cansada só de pensar nesse trajeto diário. 

Na sala da APACOJUM, nos impactamos com um ambiente em que 

constantemente a porta se abre com alguém reivindicando alguma atenção de Iracema. 

Chegamos no dia em que o pagamento dos cuidadores que trabalham nas residências 

terapêuticas que a associação mantinha o projeto de parceria com a prefeitura, estava sendo 

repassado por funcionários da APACOJUM. Iracema constantemente é interrompida em 

alguma fala para assinar algum cheque e repassar para a equipe que organiza as exposições 

do Museu Bispo do Rosário. E, em meio a informações e recados, que são repassados pelos 

secretários à Iracema Polidoro com solicitações e convites vindos de diversas pessoas por 

e-mail e ligações telefônicas, por vezes, a aprendiz-cartógrafa sentia uma sensação de caos 

dentro da sala da APACOJUM, com tantas pessoas que circulavam naquele ambiente. 

Iracema recebe solicitações constantes de usuários da saúde mental, secretários e 

funcionários da associação.  

Em meio a constantes interrupções, Iracema conversa com a aprendiz-cartógrafa 

mostrando fotos, falando de sua militância e mostrando o currículo que é uma espécie de 
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cronograma de participação na Luta Antimanicomial e Reforma Psiquiátrica. Inicialmente, 

acreditamos que esse itinerário ganharia espaços mais profundos na pesquisa, porém os 

rumos foram outros. Só passamos os olhos sobre esse cronograma, mas acreditamos que 

seria importante mantê-lo em anexo nesta pesquisa, pois ilustra quantos caminhos Iracema 

e a APACOJUM percorreram e percorrem no cotidiano da invenção de produção de 

cuidado e saúde na Luta Antimanicomial. Acreditamos que manter atualizado esse 

currículo da APACOJUM é um cuidado que acontece na associação. Além do cuidado que 

se mostra com a constante interação com as pessoas que trabalham na associação, com a 

elaboração de projetos com múltiplas parcerias.  

A associação mantém uma estrutura de funcionamento num endereço específico, 

atua com certas burocracias de convênios e contratos em âmbito privado e parcerias 

públicas. Se define como uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e com o objetivo de 

construir conjuntamente com técnicos, familiares, usuários da saúde mental e pessoas em 

geral múltiplos caminhos para uma vida mais digna e direitos à diversidade de expressão 

de afetos e modos de viver que não sejam engessados, mas criativos. Busca parcerias para 

projetos de geração de renda e aceita convites para falar da APACOJUM, Reforma 

Psiquiátrica e do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial em espaços diversos, seja 

em reuniões em equipes de CAPS, palestras com familiares para explicar como montar 

uma associação de saúde mental ou conversas em todos os ambientes possíveis. 

A construção do cuidado na associação passa pela atualização do Estatuto da 

Associação, registros em atas, reuniões mensais com familiares e usuários da saúde mental, 

assembleias e conversas com informações nos corredores e locais em que Iracema circula. 

O cuidado aparece nas reuniões da APACOJUM como um espaço para os familiares e 

usuários falarem livremente de suas vidas. Na reunião que estivemos presente, nos chamou 

a atenção a pergunta de um usuário de saúde mental à Iracema: Será que vai ter mesmo o 

impeachment da nossa presidente? Parece que as reuniões da associação acontecem como 

um espaço para discutir aspectos individuais e coletivos. E discutir política de saúde 

mental ou qualquer outro âmbito é bem vindo nesse lugar. 

Percebemos que há uma centralização de atividades nas mãos de Iracema e forte 

hierarquia. Apesar dos aspectos arborescentes, de estruturação e centralização, percebemos 

movimentos de processos rizomáticos na abertura e circulação por espaços diversos 

representando a associação, não há o fechamento no endereço físico. A associação é aberta 

para dialogar em espaços da rua, nos conselhos de saúde, nos congressos universitários, 

nos Serviços de Saúde Mental, Encontros Nacionais do Movimento da Luta 
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Antimanicomial, em eventos culturais e quaisquer outros e com atores sociais diversos. 

Essas são expressões de cuidado que acontecem em processos arborescentes e rizomáticos 

na APACOJUM. 

O cuidado na associação também aparece em doações de cestas básicas, roupas, 

chinelos e produtos de higiene. Com a visita ao espaço físico da Associação, percebemos 

que o cuidado também se produz na manutenção de estantes com livros, como se 

mantivesse uma mini-biblioteca com assuntos relacionados à Reforma Psiquiátrica, Luta 

Antimacomial e Políticas Públicas, elaboração de painéis que são fixados nas paredes, 

exibição de trabalhos realizados por usuários da saúde mental, como esculturas e quadros 

pintados nas oficinas de pintura ou mosaico, que a associação apoia suas realizações. Nos 

chama a atenção a imagem de Nise da Silveira afixada no painel. Ao indagarmos sobre a 

imagem de Nise, Iracema conta que era uma psiquiatra que se preocupava com o ser 

humano, cuidava com arte, trabalhava com terapia ocupacional, e acrescenta em meio a um 

cochicho: Dizem que era uma mulher muito brava! 

A terapêutica em que Nise acreditava para a construção do cuidado na saúde mental 

passa por linhas que integram atividade, afetividade e liberdade. Melo (2011, p. 79) 

destaca:  

O fato de várias obras produzidas pelos frequentadores dos ateliês serem 

consideradas de alto valor artístico trazia-lhe satisfação e, ao mesmo 

tempo, abria-lhe um novo campo de investigação acerca dos pressupostos 

da psiquiatria clássica. Dessa forma, foi verificada a manutenção da 

inteligência, da capacidade criativa, do pragmatismo, da possibilidade de 

estabelecer relações afetivas e, principalmente, a presença de um impulso 

em busca da consciência, mesmo em pessoas com muitos anos de 

internação. 

 

 

Os traços de cuidado na Luta Antimanicomial aparecem no conhecimento que 

Iracema tem e tenta passar através de suas falas sobre nomes e acontecimentos que marcam 

a história da política de saúde mental, de saúde pública e Reforma Psiquiátrica de nosso 

país e que, em vários momentos, aparecem nas falas que fizeram parte da cartografia desta 

pesquisa. A interação com diversos atores sociais em segmentos e áreas distintas fazem 

parte da produção do cuidado e como se afeta e é afetado. Nas falas de Iracema, diversos 

nomes aparecem, ela fala com múltiplos agenciamentos. Os processos de 

desterritorializações que os nomes-próprios podem provocar nos sujeitos envolvidos na 

produção do cuidado, seja numa associação, numa instituição universitária, numa família 
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ou na relação consigo fazem parte da criação de saúde, formando linhas de fuga, novos 

agrupamentos, o que Deleuze chamaria de individuação por ―hecceidade‖. 

 

As hecceidades são apenas graus de potência que se compõem, às quais 

correspondem um poder de afetar e ser afetado, afetos ativos e passivos, 

intensidades... São as hecceidades que se exprimem nos artigos e 

pronomes indefinidos, mas não indeterminados, em nomes próprios que 

não designam pessoas, mas marcam acontecimentos, em verbos 

infinitivos que não são indiferenciados, mas constituem devires ou 

processos (Deleuze & Parnet, 1998, p. 75). 

 

A função de nome-próprio pode ganhar destaque na produção de devires-cuidado 

na família, na saúde mental e na militância da Luta Antimanicomial. Para Deleuze, o 

nome-próprio não designa uma pessoa ou sujeito, mas um efeito em ziguezague. O que 

ocorre ―entre‖ os encontros em que atuam o movimento de afetar-se e ser afetado pode 

gerar potência de vida. 

Ao acompanharmos Iracema Polidoro no X Encontro Nacional do Movimento da 

Luta Antimanicomial e do XI Encontro Nacional dos Usuários e Familiares do Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial percebemos que esses encontros podem gerar potência 

de vida e são importantes para a produção de cuidado na Luta Antimanicomial.  

A produção de cuidado nesses eventos passa principalmente pela noção do afetar-se 

e ser afetado. As plenárias, grupos de trabalho, apresentações e votos são modos de 

produzir saúde nessa luta. O cuidado passa pela eleição do representante do Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial na Comissão Intersetorial de Saúde Mental no Conselho 

Nacional de Saúde. Iracema por diversas vezes pede Destaque! Está sempre atenta às 

discussões e ao perceber que seria necessário conscientizar os usuários e familiares para a 

votação que aconteceria sobre a manutenção do Encontro dos Usuários e Familiares como 

acontece na atualidade, em que tem dias específicos e um espaço para discutirem, ou a 

junção num único Encontro do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial propõe uma 

plenária à parte, extraoficial. 

Essa plenária interrompe o cronograma do evento, mas se mostra importante na 

hora da votação. Os argumentos giraram em torno do fato de que poderiam correr o risco 

de repetir o que aconteceu no Encontro de Miguel Pereira em que houve a ruptura do 

Movimento da Luta Antimanicomial devido a uma proposta não aceita de que os familiares 

e usuários perderiam espaço e voz dentro do Movimento. Com esses argumentos e com 

queixas de que já não se encontram com muito espaço para discussão de suas questões, já 

que os dias dos encontros são muito preenchidos de conteúdos e falas, a proposta de 
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manter os dias reservados para o Encontro Nacional do Usuários e Familiares do 

Movimento da Luta Antimanicomial foi a vencedora. Iracema também sugere a elaboração 

de um Encontro de Associações de Familiares e Usuários da Saúde Mental. Essas são 

linhas que podem gerar produção de cuidado na Luta Antimanicomial. 

Cuidado que se preocupa em perceber a estrutura em que se vive e investigar o que 

pode ser apurado e melhorado. Passa também pelo reconhecimento de que os serviços de 

saúde mental são/podem ser um lugar mais humanizado do que o hospital psiquiátrico para 

a construção do cuidado singularizado. O Cuidado que passa pela mudança do olhar do 

profissional para com o cidadão em sofrimento psíquico e seus familiares. E linhas que 

produzem conhecimento sobre uso da medicação necessária e de seus efeitos, observando-

se que manter o sujeito em sofrimento psíquico ―dopado‖ ou ―contido‖ não é um cuidado 

apropriado. Os reflexos disso é um ser robotizado, o que impediria trocas e construção de 

afetividade no cotidiano e criaria o isolamento. Seria o aprisionamento manicomial 

disfarçado. Às vezes, o cuidado está distorcido, ganha máscara de cuidado, mas é um 

descuido, indiferença e descaso que predominam. 

Com essas características, observamos o risco de um cuidado disfarçado, pensa-se 

que cuida. Mas de fato se cuida? Às vezes o enrijecimento no processo de criar cuidado 

pode gerar movimentos aprisionantes, com linhas duras e territorializadas em demasia, não 

gerando espaço para autonomia e movimentos que possibilitem linhas de fuga e 

desterritorialização que poderiam produzir modos mais interessantes e satisfatórios de se 

expressar e viver em uma singularidade de ser. 

Durante os movimentos da pesquisa, os encontros, em meio às falas de Iracema e 

com Iracema, nos afetamos pelo processo de desterritorialização que a visita à tia internada 

na Colônia Juliano Moreira provocou em Iracema e em sua vida. O cuidado com a tia se 

delineou como um cuidado consigo. Sair de casa e fabricar novos movimentos em sua vida 

e deslocamentos de um universo de cuidado particularizado para uma coletividade criou 

uma ruptura de mundo e um devir-familiar-militante na Luta Antimanicomial, com 

geografias, orientações, entradas e saídas surpreendentes. 

A produção de cuidado consigo enquanto familiar de sujeitos em sofrimento 

psíquico passa por linhas que mantêm o olhar para um Outro, mas que lhe devolve um 

olhar sobre si mesmo. Conseguir olhar para si e criar movimentos de liberdade. Seja para 

construir uma colcha de retalhos de novos conhecimentos, interações e mundos, romper 

com um ―si mesmo‖ e criar modos de se expressar, seja através de sua aparência ou fazer 

articulação e engajamentos em agrupamentos que lhe possibilite ser, atuar, experimentar 
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fazer, criar sob o que lhe toca, movimentar afetos e percepções. Dar passagens a 

movimentos que lhe permite afetar o Outro e se afetar dando passagens a deslocamentos 

para paisagens incompreensíveis a priori e devires que lhe façam comunicar com 

universos impensados anteriormente.  

O cuidado que passa pela indignação com o que se vê e a observação do que se 

quer fazer com isso, de forma a criar alianças e não filiações por si só. Um cuidado que 

passa por fazer novos contatos, arriscar sair do conforto e enfrentar desafios que lhe 

permitam criar pontes e travessias em oposição a endurecimentos e limitações. 

Os traçados de cuidado na família e da família podem acontecer em perspectiva de 

transversalidade, ao se colocar lado a lado e se abrir para a heterogeneidade. Para o 

improviso e a flexibilidade. Inventar-se em convívios criativos, com interlocuções entre 

familiares que estejam abertos à experimentação com. Com abertura à diversificação da 

produção de potência de vida e não seu fechamento. O cuidado passa por agentes 

intercessores, com o ―entre‖ e por encontros que possibilitem romper com ritmos e estilos 

que geram produção de territórios existenciais empobrecidos e rígidos. 

Criar vias de mobilização, interação, engajamento, compartilhamento, articulações 

e participação se mostraram como caminhos possíveis para a produção de cuidado na/da 

família no contexto da produção de saúde mental. Seja passando por conversas afetuosas 

em uma casa, o encontro com familiares que vivenciam movimentos semelhantes, criação 

de associações e espaços-tempos que ampliem a sensação de que não se está só, ou mesmo 

que a vergonha, a indiferença ou a raiva podem aparecer no meio da construção de rumos 

para um cuidado mais saudável e libertador.  

Na visita de Iracema à São João Del Rei e em sua participação no Seminário do 

Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS), de agosto de 2015, sob 

orientação e apresentação do professor Walter Melo na UFSJ, fala da importância dessa 

articulação entre familiar militante na Luta Antimanicomial e pesquisa para a construção 

de cuidado e produção de saúde mental em nosso país. Diz que se sente feliz ao poder 

contribuir com o compartilhamento de sua fala militante na formação da aprendiz-

cartógrafa com seu engajamento nesta pesquisa e com o compartilhamento de experiências 

de diversas pesquisas apresentadas no Seminário por acadêmicos do curso de psicologia e 

mestrandos da UFSJ.  

Acompanhamos a palestra de Iracema sobre a produção de saúde na Luta 

Antimanicomial e, ao falar do segmento dos familiares, diz que o movimento do familiar 

está fraco, mas que sua participação e seu devir-familiar-militante começou com 
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“reuniõezinhas‖ e que é necessário criar intervenções ainda que improvisadas, mas que 

possibilitem tirar a pessoa do conflito. Enfatizava que é preciso ver o potencial das famílias 

e criar oportunidades de integração em que a família passe de desamparada à aliada no 

cuidado consigo e com o Outro. Diz que as linhas de cuidado e produção de saúde passam 

por movimentos em que se saia do ―gueto‖, mesmo que seja mobilização para uma 

conversa ou usando a tática de uma aproximação para tomar um cafezinho como um 

disparador para criar a possibilidade de diálogo e escuta. 

Diz que as dificuldades com a produção de saúde mental nos serviços públicos das 

cidades precisam ser publicizados e a interlocução entre esferas da política acontecer de 

fato. Fala da importância de se aproximar a família do tratamento dos usuários nos espaços 

públicos de produção de cuidado, como, por exemplo, nos CAPS. Sugere a elaboração de 

uma equipe que reivindique uma audiência com o secretário de saúde, coordenadores de 

saúde mental e prefeito. Fala da construção de política de saúde e não partidária em que 

parcerias se estabeleçam. Disponibiliza-se a participar de reuniões na cidade de São João 

Del Rei com a equipe responsável pela saúde mental da cidade ou região e propõe a 

criação de um próximo evento, que seria um Seminário Regional, com maior visibilidade. 

Um evento com diversas parcerias entre a UFSJ, os profissionais de saúde mental da 

cidade e região, usuários e familiares. Se prontificaria a compartilhar sua experiência 

militante na Luta Antimanicomial e falar que o cuidado com o cuidador familiar é 

imprescindível e que “a gente não sabe se a gente pode ser a próxima loucura”... 
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7. ANEXOS 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo ―FAMÍLIA E LUTA 

ANTIMANICOMIAL: DEVIRES DO CUIDADO DE SI E DO OUTRO EM MEIO AO 

SOFRIMENTO PSÍQUICO‖. 

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. O objetivo deste estudo é investigar a produção de cuidado de 

um familiar de sujeitos em sofrimento psíquico e acompanhar seu percurso na Luta 

Antimanicomial. Ao aceitar participar dessa pesquisa, será necessário, a realização de 

alguns encontros com conversas e visitas informais aos espaços de sua militância na Luta 

Antimanicomial. Esses encontros serão agendados de acordo com a disponibilidade de 

horários em sua agenda e compartilhados nos relatos escritos da pesquisa. Algumas 

conversas durante os encontros serão gravadas, com sua autorização, por um gravador de 

voz. Durante a pesquisa será necessário responder algumas perguntas que surgirão 

livremente em nossos encontros relacionadas à sua trajetória na Luta Antimanicomial e sua 

produção de cuidado enquanto familiar no campo da saúde mental. A gravação e imagens 

serão utilizadas pelo pesquisador, após assinatura do termo de cessão de direitos sobre 

depoimento oral para o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de São João Del-Rei. 

 Não há riscos ou desconfortos no estudo e não será adotado nenhum procedimento 

que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu 

atendimento. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em 

dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome e imagem só aparecerão no estudo 

mediante sua autorização e assinatura da carta de cessão de direitos sobre depoimento oral. 

Caso contrário você será identificado com um número ou nome fictício.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e  
                                                                                   (nome do voluntário) 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e a quais procedimentos 

serei submetida. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu 

entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome e 

imagem só serão divulgados mediante carta de cessão de direitos sobre depoimento oral 

devidamente assinada, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do 

estudo.  Eu concordo em participar do estudo.  

 

São João del-Rei............./ ................../................ 

 

 _______________________________________                ___________________ 

Assinatura do voluntário                                                   Documento de identidade 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Contato do pesquisador:  
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CESSÃO DE DIREITOS SOBRE DEPOIMENTO ORAL 

PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

 

 

1. Pelo presente documento Iracema Vieira Polidoro, brasileira, viúva, aposentada, carteira 

de identidade nº 04968380-8 emitida por Detran, CPF n° 602466937-20, residente e 

domiciliado em Rua Leocádio Figueiredo, 140, bloco 07, apto 104, bairro Guadalupe, Rio 

de Janeiro, cede e transfere neste ato, gratuitamente, em caráter universal e definitivo à 

Universidade Federal de São João Del Rei a totalidade de seus direitos patrimoniais de 

autor sobre o depoimento oral prestado no dia ____________________________, na 

cidade________________________, perante a pesquisadora Hilda Elaine Rodrigues. 

 

2. Na forma preconizada pela legislação nacional e pelas convenções internacionais de que 

o Brasil é signatário, o DEPOENTE, proprietário originário do depoimento de que trata 

este termo, terá, indefinidamente o direito ao exercício pleno de seus direitos morais sobre 

o referido depoimento, de sorte que sempre terá seu nome citado por ocasião de qualquer 

utilização. 

 

3. Fica pois a Universidade Federal de São João Del-Rei plenamente autorizada a utilizar o 

referido depoimento, no todo ou em parte, editado ou integral, inclusive cedendo seus 

direitos a terceiros, no Brasil e/ou no exterior. 

 

Sendo esta a forma legítima e eficaz que representa legalmente os nossos interesses, 

assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito. 

 

 

 

________________________________________, ___________________________ 
                                                  Local                                                                              Data 

 

 

Iracema Vieira Polidoro                                   Universidade Federal de São João Del Rei 

   Nome do cedente                                                          Nome da Instituição 

 

Testemunhas: 

   

__________________________ _________________________ 
                      Nome Legível                       Nome legível 

CPF: CPF: 
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Anexo 2. Cronograma/Currículo Associação de Saúde Mental Juliano Moreira 

SETEMBRO / 1993 

 

▪ ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL 1ª FEIRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS E 

PRODUÇÕES ANTIMANICOMIAIS REALIZADO EM SALVADOR/BA NOS 

DIAS 23 A 26 (PARTICIPANTE) 

 
OUTUBRO / 1993 

 

▪ 1ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE DA AP 4 

REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE. REALIZADO NO RJ NO DIA 16 (PARTICIPANTE USUÁRIO) 
 

▪ 2º FORUM DE SAÚDE MENTAL 
 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COORDENADORIA DE RECURSOS 

HUMANOS. REALIZADO NO RIO DE JANEIRO NA UERJ NOS DIAS 21 E 22 

 (PARTICIPANTE COMO MEMBRO EFETIVO) 
 
                                           

NOVEMBRO / 1993 

 

▪ 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO NOS DIAS 5, 6 E 7. 

 (PARTICIPANTE COMO DELEGADO) 

 

 

DEZEMBRO / 1994 

 

▪ 3º FORUM DE SAÚDE MENTAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA. MUNICIPAL DE SAÚDE E COORDENADORIA DE 

RECURSOS HUMANOS REALIZADO NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA 

UERJ NOS DIAS 08, 09 E 10 

 (INTEGRANTE DA MESA ―A CONSTRUÇÃO DO DISTRITO‖) 

 

 

ABRIL / 1995 

 

▪      1º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE (SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE) REALIZADO EM SALVADOR BAHIA NOS DIAS 24 E 

25(PARTICIPANTE COMO DELEGADA) 

 

SETEMBRO / 1995 

 

▪     2ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE DA AP 4 

      REALIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 
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      E CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE DA AP4 REALIZADO NO DIA 16 

     (PARTICIPANTE COMO DELEGADA) 

 

 

OUTUBRO / 1995 

 

▪ 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE RIO 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 

 (PARTICIPANTE COMO DELEGADA) 

 

JULHO / 1996 

 

▪ 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 

 REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E CONSELHO 

 ESTADUAL DE SAÚDE REALIZADO NA UERJ NOS DIAS 10, 11,12,13 E 14 

(PARTICIPANTE) 

                                             

AGOSTO / 1996 

 

▪ 1ª SEMANA CIENTÍFICA E CULTURAL DA COLÔNIA JULIANO 

MOREIRA ( MESA REDONDA – A FAMÍLIA NO NOVO MODELO DE 

ATENÇÃO 

 REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PREFEITURA DA CIDADE 

DO RIO DE JANEIRO 

 REALIZADA NA COLÔNIA JULIANO MOREIRA NO DIA 14 

 (PARTICIPANTE) 

 

 

SETEMBRO / 1996 

 

▪ 10ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

 REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA NOS DIAS 2, 

3,4,5 E 6. 

 (PARTICIPANTE COMO DELEGADA) 

 

OUTUBRO / 1996 

 

▪ 1º CONGRESSO DE POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 REALIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO (C R E M E R J). 

 REALIZADO NO AUDITÓRIO DE CONVENÇÃO DO CENTRO 

EMPRESARIAL RIO NO DIA 26. 

 (PALESTRANTE DO 1º PAINEL – ―A VISÃO DOS USUÁRIOS‖) 

 

NOVEMBRO / 1996 
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▪ 5ª SEMANA DE SOLIDARIEDADE HUMANA AO DEFICIENTE RENAL 

 

 REALIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS 

DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA  E PELA A D R E T E R J, NO 

ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO 

DIA 22. (PARTICIPANTE) 

 

MARÇO / 1997 

 

▪ CERTIFICADO AMIGOS DA FAMURJ 

 RECEBIMENTO DO CERTIFICADO COMO AMIGA DA FAMURJ – 

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MULHERES DO RIO DE JANEIRO. 

 

MAIO / 1997 

 

▪ CERTIFICADO DA ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DO RIO DE 

JANEIRO 

 RECEBIMENTO DO CERTIFICADO PELA SUA COLABORAÇÃO NO 

TRABALHO REALIZADO NESTES 15 ANOS. RECEBIDO NO DIA 24 

 

JUNHO / 1997 

 

▪ 1º SEMINÁRIO DA CÂMARA TÉCNICA DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA – ABORTAMENTO PREVISTO EM LEI. (ASPECTOS 

JURÍDICOS E IMPLEMENTAÇÃO). 

 REALIZADO PELO CREMERJ NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE 

CONVENÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL RIO, NO DIA 14 

 (PARTICIPANTE) 

 

AGOSTO / 1997 

 

▪ 3ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE  DA AP4 (BARRA – 

JACAREPAGUÁ) 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 REALIZADO NOS DIAS 29 E 30. 

 (PARTICIPANTE COMO DELEGADA) 

 

SETEMBRO / 1997 

 

▪ IV CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE DA AP.3-II (GRANDE 

MÉIER) 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 REALIZADOS NOS DIAS 26,27 E 28 

 (PARTICIPANTE COMO DELEGADA) 
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▪ 3ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE DA AP.5-II (CAMPO GRANDE 

GUARATIBA)

 

             REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 

 (PARTICIPANTE COMO CONVIDADA) 

 

▪ 3ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE DA AP.3-III (IRAJÁ, 

MADUREIRA, ANCHIETA E PAVUNA) REALIZADO PELA PREFEITURA DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 20 

(PARTICIPANTE COMO USUÁRIO) 

 

NOVEMBRO / 1997 

 

▪ IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

 REALIZADO NO DIAS 6, 7,8 E 9 

 (PARTICIPANTE COMO DELEGADA) 

 

▪ 1º SEMINÁRIO SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICANO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE REALIZADO NOS 

           DIAS 26 E 27  (PARTICIPANTE)                                  

 

▪ VI SEMANA DE SOLIDARIEDADE HUMANA AO DEFICIENTE RENAL 

 REALIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS 

DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA  E PELA A D R E T E R J, NO 

ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 21 

 (PARTICIPANTE) 

 

MARÇO / 1998 

 

▪ V PLENÁRIA DE CONSELHOS DE SAÚDE 

 REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO NACIONAL DE 

 SAÚDE REALIZADA EM BRASILIA- DF, NO DIA 25 E 26 

 (PARTICIPANTE) 

 

ABRIL / 1998 

 

▪ 3º SEMINÁRIO DA GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE SAÚDE DO IDOSO 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORIA DE RECURSOS 
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HUMANOS E COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CASS, NOS DIAS 28 E 29 

 (PARTICIPANTE)

AGOSTO / 1998 

 

▪ I ENCONTRO NACIONAL DOS SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS EM SAÚDE 

MENTAL 

 REALIZADO PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SECRETARIA 

DE SAÚDE. SOB A COORDENAÇÃODA COSAM/SES—DF 

 REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 13,14,15 E 16 

 (PARTICIPANTE) 

 

OUTUBRO / 1998 

 

▪ 1ª JORNADA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORIA DE RECURSOS 

HUMANOS E COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 REALIZADO NO NÚCLEO DE ATIVIDADES AUDIOVISUAIS DO CENTRO 

 ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 16 

 (PARTICIPANTE) 

 

DEZEMBRO / 1998 

 

▪ 5º ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE USUÁRIOS E 

FAMILIARES DO MOVIMENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL 

 REALIZADA EM BETIM – MG, NOS DIAS 10, 11,12 E 13 

 (PARTICIPANTE) 

 

MARÇO / 1999 

 

▪ I JORNADA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 REALIZADA NO NÚCLEO DE ATIVIDADES AUDIOVISUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

SÃO SEBASTIÃO – NO DIA 16 DE OUTUBRO 

 

 

MAIO / 1999 

 

▪ 7ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE 

 REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE – CONSELHO NACIONAL DE 

 SAÚDE NOS DIAS 18 E 19 

 (DELEGADO) 

 

         JUNHO / 1999 
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▪ 2º CONGRESSO DE POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO REALIZADO PELA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE 

MENTAL DO CREMERJ 

 REALIZADO NO AUDITÓRIO DE CONVENÇÕES DO CENTRO 

EMPRESARIAL RIO, NOS DIAS 26 

 (PARTICIPANTE) 

 

▪ IV CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE DA AP 5.1 BANGU 

 REALIZADA NAS FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN, NOS DIAS 

25,26 E 27 

 (PALESTRANTE) 

 

JULHO / 1999 

 

▪ 5ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE DA AP-3.II 

 REALIZADA PELO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE DA AP-3.II, NOS 

DIAS 3 E 4 DE JULHO. 

 (PARTICIPANTE) 

 

▪ 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 REALIZADA PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JULHO. 

 (DELEGADO) 

 

▪ SIMPÓSIO TRABALHO E INTERDIÇÃO EM SAÚDE MENTAL 

 REALIZADA PELA SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS PARA A 

INTEGRAÇÃO SOCIAL PELO TRABALHO. 

 REALIZADO NO AUDITÓRIO LEME LOPES DO INSTITUTO DE 

PSIQUIATRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NO DIA 

30 

 (PALESTRANTE) 

 

 AGOSTO / 1999 

 

▪ SEMINÁRIO ―PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO 

TRABALHO – IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO Nº 111 DA OIT NO 

RIO DE JANEIRO‖ 

REALIZADO NO ÂMBITO DO ―PROGRAMA BRASIL, GÊNERO E RAÇA – 

IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO Nº 111‖ 

 REALIZADO  PELA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A ASSESSORIA INTERNACIONAL DO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 

12 E 13. (PARTICIPANTE)

▪ XV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE 

SAÚDE – CURSO A GESTÃO DA REDE BÁSICA E A IMPLEMENTAÇÃO DE 

UM NOVO MODELO DE ATENÇÃO. 
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 REALIZADO PELO CONASEMS NO RIO CENTRO NOS DIAS 26,27,28,29 E 

30 

 (PARTICIPANTE CONGRESSISTA) 

 

SETEMBRO / 1999 

 

▪ 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 

 REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE 

JANEIRO E CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 

REALIZADO NA UERJ NOS DIAS 17,18,19 E 20 

 (PARTICIPANTE USUÁRIO) 

 

▪ IV ENCONTRO NACINAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL – ―NOVAS 

FORMAS DE PRODUÇÃO DE SENTIDO‖ 

 REALIZADO PELA SECRETARIA NACIONAL DO MOVIMENTO DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL 

  REALIZADO NO ACAMPAMENTO BATISTA – PARIPUEIRA – AL, NOS DIAS 

22,23,24,25 E 26.    (PARTICIPANTE) 

 

OUTUBRO / 1999 

 

▪ ―ENCONTRO COM A TERAPIA OCUPACIONAL‖ 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇO DE SAÚDE, COORDENAÇÃO DE 

SAÚDE AP-4 E INS-TITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

JULIANO MOREIRA – CENTRO DE ESTUDOS. 

 REALIZADO NO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAUDE 

JULIANO MOREIRA – IMASJM, NO DIA 20 

 (PARTICIPANTE) 

 

 

NOVEMBRO / 1999 

 

▪ IV FORUM DE SAÚDE MENTAL 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORIA DE RECURSOS 

HUMANOS E COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 REALIZADO NO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

JULIANO MOREIRA, NO DIA 16. 

 (PARTICIPANTE) 

 

▪ IV FORUM DE SAÚDE MENTAL (MESA REDONDA: ―INTERDIÇÃO E 

CURATELA DO PACIENTE PSIQUIÁTRICO: NOVOS DISPOSITIVOS DE 

DEFESA DOS DIREITOS‖

   

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORIA DE RECURSOS 
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HUMANOS E COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 REALIZADO NO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

JULIANO MOREIRA, NO DIA 16. 

 (PARTICIPANTE) 

 

DEZEMBRO / 1999 

 

▪ 8ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE 

 REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO NACIONAL DE 

 SAÚDE REALIZADO EM BRASÍLIA – DF, NOS DIAS 9 E 10. 

 (PARTICIPANTE DELEGADO) 

 

MAIO / 2000 

 

▪ DISCIPLINA LEITURA EM ENDEMIAS E CONTROLE PÚBLICO NA 

MESA REDONDA MOVIMENTO SOCIAIS E SAÚDE MENTAL . 

 REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FUNDAÇÃO OSWALDO 

CRUZ, ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E DEPARTAMENTO DE 

ENDEMIAS SAMUEL PESSOA. 

 REALIZADA  DO DIA 18 

 (PARTICIPANTE) 

 

▪ SEMINÁRIO ―SUBJETIVIDADE E SAÚDE MENTAL: BALANÇO 

            DAS PERSPECTIVAS DE ESQUERDA NA VIRADA DO MILÊNIO‖ 

 REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS. REALIZADO NOS DIAS 

19 E 23 NA ESCOLA DESERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO. 

            (PARTICIPANTE) 

  

▪ FÓRUM NACIONAL – COMO ANDA A REFORMA PSIQUIÁTRICA 

BRASILEIRA? –AVALIAÇÃO, PERSPECTIVAS E PRIORIDADES 

 REALIZADO EM BRASÍLIA – DF, PELO CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA 

 REALIZADO NO DIA 31 

 (PARTICIPANTE) 

 

JUNHO / 2000 

 

▪ IX PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE   

 REALIZADA EM BRASÍLIA – DF NOS DIAS 6 E 7 

 (PARTICIPANTE)

 

JULHO / 2000 

 

▪ TREINAMENTO EMPRESARIAL: ―ORIENTAÇÃO PARA O CRÉDITO – 

PROGRAMA BRASIL EMPREENDEDOR‖ 
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 REALIZADO PELO SEBRAE/RJ E CIEDS PELO INSTRUTOR (A) (NILZA 

DEOLIVEIRA RIBEIRO) NOS DIAS 11, 12,13 E 14, NUM TOTAL DE 16 

HORAS 

 (PARTICIPANTE) 

 

SETEMBRO / 2000 

 

▪ 1ª PLENÁRIA DE CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO SUDESTE 

 REALIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E GOVERNO DE MINAS 

GERAIS REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 EM BELO HORIZONTE. 

 (PARTICIPANTE DELEGADO) 

 

OUTUBRO / 2000 

 

▪ 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL DA A.P.3. III 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORIA DE RECURSOS 

HUMANOS E COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS NO DIA 06. 

(PARTICIPANTE CONGRESSISTA) 

 

NOVEMBRO / 2000 

 

▪ VI ENCONTRO NACIONAL DAS ENTIDADES DE USUÁRIOS E 

FAMILIARES DO MOVIMENTO NACIONAL DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL. REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS 

DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE GOIAS E FORUM 

GOIANO DE SAÚDE MENTAL. 

 REALIZADO NOS DIAS 16,17,18 E 19 EM GOIÂNIA. 

 (PARTICIPANTE) 

 

▪ 1º SEMINÁRIO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO MERCADO 

DE TRABALHO DA BAIXADA FLUMINENSE. 

 REALIZADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRABALHO DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 20 E 21 

 (PARTICIPANTE) 

 

▪ 1º SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE MORADIAS DO INSTITUTO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NISE DA SILVEIRA 

 

             REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA 

SILVEIRA. 

 REALIZADO NO DIA 29. 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE MESA) 

 

 

DEZEMBRO / 2000 
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▪ 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

 REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO FEDERAL 

 REALIZADA EM BRASÍLIA – DF, NOS DIAS 15,16,17,18 E 19 

 (PARTICIPANTE COMO DELEGADO) 

 

 

JUNHO / 2001 

 

▪ EVENTO ― CÁ ENTRE NOAS‖ - Norma Operacional de Assistência a Saúde. 

 REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/RJ 

 REALIZADO NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO DIA 08 

 (PARTICIPANTE COMO DELEGADO USUÁRIO) 

 

JULHO / 2001 

 

▪ V CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE 

 REALIZADA PELO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE AP4, NOS DIAS 6 E 7 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE DELEGADO) 

 

 

▪ V CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE DA AP 2.II 

 REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE 

JANEIRO E CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE AP 2.II 

 REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CABRITA, NOS DIAS 14 

E 15 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE DELEGADO) 

 

AGOSTO / 2001 

 

▪ SEMINÁRIO ―SERVIÇO SOCIAL E REFORMA PSIQUIÁTRICA‖ – TEMA 

―SAÚDE MENTAL, ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E PARTICIPAÇÃO 

POPULAR‖ 

REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS, ESCOLA DE SERVIÇO 

SOCIAL E PROJETO TRANSVERSÕES. 

 REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CFCH/UFRJ, NOS DIAS 28 E 29 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE CONFERENCISTA)

▪ SEMINÁRIO ―A SEGREGAÇÃO DOS EXCLUÍDOS PELA VIA   

INSTITUCIONAL:PRISÕES, MANICÔMIOS E INTERNATOS‖ 

REALIZADO PELA UERJ, SUB-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – SR3 

PROGRAMA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS REALIZADO NO AUDITÓRIO 

13 DA UERJ NOS DIAS 28,29,30 E 31. 

 (PARTICIPANTE) 

 

 

▪ 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL 

 REALIZADA PELA PREFEITURA DE CARAPEBUS, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE , NO DIA 31, NO REAL CLUBE DE CARAPEBUS. 
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 (PARTICIPANTE) 

 

SETEMBRO / 2001 

 

▪ 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE RIO DAS 

OSTRAS 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 REALIZADA DO DIA 01. 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE PALESTRANTE) 

 

▪ IX JORNADA CIENTÍFICA DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DO CREFITO-2. ―EXCLUIR NÃO, INCLUIR SIM‖ 

 REALIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

 OCUPACIONAL DA 2ª REGIÃO. 

 REALIZADO NA UERJ, NOS DIA 14.   (PALESTRANTE) 

 

▪ 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE MACAÉ 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DE MACAÉ E SECRETARIA DE SAÚDE 

 RELIZADA NO TEATRO MUNICIPAL DE MACAÉ, NO DIA 15 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE PALESTRANTE) 

 

▪ VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE – ―CIDADE SAUDÁVEL‖ 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIADADE DO RIO DE JANEIRO E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE DELEGADA) 

 

OUTUBRO / 2001 

 

▪ II PLENÁRIA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO SUDESTE 

 REALIZADA PELO CONSELHOS ESTADUAIS DE SAÚDE – ES/RJ/MG/SP, 

COORDENAÇÃO DA PLENÁRIA ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE 

E SUS 

 REALIZADA NOS DIAS 5 E 6. 

 (PARTICIPANTE) 

 

▪ 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO NORTE- 

 FLUMINENSE. 

 REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO DE QUISSAMÃ, NO DIA 11 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE PALESTRANTE) 

 

▪ V ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL 

 REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FIOCRUZ 

E SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DO RJ 

 REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA – RJ NOS DIAS 

17,18,19,20 E 21.  (PARTICIPANTE) 

 

NOVEMBRO / 2001 
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▪ 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO. 

 REALIZADO NO HOTEL GUANABARA, NOS DIAS 8,9,10 E 11 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE DELEGADO) 

 

▪ X PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE 

 REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE DELEGADA) 

 

DEZEMBRO / 2001 

 

▪ 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL EM BRASÍLIA-DF 

 REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GOVERNO FEDERAL 

 REALIZADO NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 EM BRASÍLIA-DF 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE DELEGADO) 

 

FEVEREIRO / 2002 

 

▪ 2º FÓRUM SOCIAL MUNDIAL EM PORTO ALEGRE – RS ― 

ORGANIZAÇÃO NÚCLEO ESTADUAL DO MOVIMENTO DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL / RJ 

 REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORGANIZAÇÕES NÃO 

GOVERNAMENTAIS 

 REALIZADO NOS DIAS 31 DE JANEIRO A 5 DE FEVEREIRO EM PORTO 

ALEGRE 

 (PARTICIPANTE NA QUALIDADE DE DELEGADO) 

 

MARÇO / 2002 

 

▪ MOÇÃO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

 DIA 8 DE MARÇO 

 (HOMENAGEADA)

             

▪ FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MULHERES DO MUNICÍPIO DO 

RJ 

           CERTIFICADO DE MULHER ESPECIAL POR ATUAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS 

25 MARÇO.  (HOMENAGEM) 

 

MAIO / 2002 

 

▪ DIA NACIONAL DA LUTA ANTI-MANICOMIAL ― SAÚDE MENTAL E O 

ESTADO‖ 

REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, CENTRO 

PSIQUIÁTRICO RIO DE JANEIRO, AFAUCEP E APACOJUM 

REALIZADO NO DIA 18 

(PARTICIPANTE COMO PALESTRANTE) 
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DEZEMBRO / 2002 

 

▪ 1º FORUM DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DE QUISSAMÃ, NUPPSAM, IPUB, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RJ, MINISTÉRIO DA SAÚDE E 

IFB. 

 REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 EM QUISSAMÃ – RJ. 

 (PARTICIPANTE) 

 

JANEIRO / 2003 

 

▪ 3º FORUM SOCIAL MUNDIAL EM PORTO ALEGRE – RS – BRASIL 

 REALIZADO PELA ABONG – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 

 REALIZADO NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28 , EM PORTO ALEGRE. 

 (PARTICIPANTE) 

             

▪ 1º ENCONTRO CIDADANIA, TRÂNSITO E VIDA 

 REALIZADO PELA FETRANSPOR 

 REALIZADO NO TEATRO JOÃO THEOTHÔNIO – RIO DE JANEIRO – RJ , NO 

DIA 12. 

 (PARTICIPANTE) 

 

▪ ANIVERSÁRIO DOS 390 ANOS DO BAIRRO DE IRAJÁ 

 REALIZADO PELO MINIPAN2003 E A VEREADORA ROSA FERNANDES 

 REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO 

 (PARTICIPANTE) 

 

MAIO / 2003 

 

▪         APRESENTAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO 

           DE JANEIRO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO TEMÁTICA DE SAÚDE. 

           DA MULHER  DESTE COLEGIADO. SERÁ A REPRESENTANTE 

           PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO TÍTULO DE UNIDADE BÁSICA

           AMIGA DA AMAMENTAÇÃO AO POSTO DE SAÚDE DR. HARVEY     

RIBEIRO SOUZA FILHO 

 DIA 15 – (NOMEADA REPRESENTANTE) 

 

▪ AULA DE ÉTICA PROFISSIONAL PARA PSICOLOGIA, MINISTRADA 

PELO PROFESSOR ROBERTO TEIXEIRA CORRÊA. ―CONTRIBUIÇÕES 

DE UM PONTO E VISTA – PROFISSIONAL / INTERDISCIPLINAR – PARA 

MELHORIA DA QUALIDADE ÉTICA PROFISSIONAL‖ 

 REALIZADA PELA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, 

DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA CULTURA RELIGIOSA. REALIZADO NO 

DIA 23, COM CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS. 

 (PARTICIPANTE) 
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▪ PALESTRA ―ÉTICA, GÊNERO E CONTEMPORANEIDADE – O 

PROCESSO DE TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL‖ 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORIA DE RECURSOS 

HUMANOS E COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS NO DIA 29. 

 (PALESTRANTE) 

 

 

JULHO / 2003 

 

▪ SEMINÁRIO DIREITOS HUMANOS E COTIDIANO 

 REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 

CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS. 

 REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO – 

RIO DE JANEIRO NO DIA 4. (PARTICIPANTE). 

 

▪ 1º SEMINÁRIO DO RIO DE JANEIRO SOBRE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

NEGRA 

 

REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE  CES/RJ , NOS DIAS 9,10 E 11 NA UERJ. 

(PARTICIPANTE ASSISTENTE) 

 

▪ 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. ―EFETIVANDO O 

ACESSO, A QUALIDADE E A HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA COM CONTROLE SOCIAL‖ 

 REALIZADA PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 18 E 

19. 

 (PARTICIPANTE COMO GESTOR PRESTADOR DE SERVIÇO) 

 

AGOSTO / 2003 

▪ VI CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE AP3.III 

REALIZADO PELO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO 

RIO DE JANEIRO, NO DIA 9. (PARTICIPANTE)

 

▪ VI CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE AP4 

 REALIZADO PELO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO 

RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 15 E 16. (PARTICIPANTE COMO DELEGADA) 

 

▪ X JORNADA CIENTÍFICA DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DO CREFITO-2. 

 REALIZADA PELO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DA 2ª – REGIÃO, NOS DIAS 23 E 24 NO HOTEL GLÓRIA – 

RJ. 

 (PARTICIPANTE PALESTRANTE) 
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▪ FÓRUM DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO DE RIO DAS OSTRAS. 

REALIZADO PELA PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE., NO DIA 30. (PARTICIPANTE PALESTRANTE) 

 

SETEMBRO /2003 

 

▪ 1º EVENTO CULTURAL ―TAMBÉM TEMOS TALENTO‖ 

 REALIZADO PELA AUFACAPS, NO DIA 12. 

 (PARTICIPANTE) 

 

▪ VII ENCONTRO NACIONAL DE USUÁRIOS E FAMILIARES DO 

MOVIMENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL. ―CONTROLE SOCIAL NA 

SAÚDE MENTAL: A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS E FAMILIARES‖ 

 REALIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA NACIONAL COLEGIADA DO  

MOVIMENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL / CE-PR-RJ-SC-SP, NOS DIAS 

18,19,20 E 21, EM XERÉM / RJ.  (PARTICIPANTE) 

 

 

▪ 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DST / AIDS 

REALIZADA PELA ASSESSORIA ESTADUAL DE DST / AIDS – SES / RJ E 

PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 24,25,26 E 27. 

(PARTICIPANTE COMO OBSERVADORA) 

 

OUTUBRO / 2003 

 

▪ 2º SEMINÁRIO DA ATOERJ PALESTRA DE ―TERAPIA OCUPACIONAL 

NA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA‖ 

 REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 11 NO IPUB / UFRJ. 

 (PARTICIPANTE PALESTRANTE) 

 

▪ AULA DE ÉTICA PROFISSIONAL PARA PSICÓLOGOS 

           REALIZADA PELA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE 

           JANEIRO E DEPARTAMENTO      DE TEOLOGIA E CULTURA RELIGIOSA, 

           NO DIA 17 COM CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS. 

 (PARTICIPANTE MINISTRANTE) 

 

NOVEMBRO / 2003 

 

▪ 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO ― SAÚDE 

: UM DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. A SAÚDE QUE 

TEMOS, O SUS QUE QUEREMOS‖. 

 REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 NO HOTEL GLÓRIA / RIO 

DE JANEIRO. 

 (PARTICIPANTE USUÁRIO / CONVIDADO) 

 

DEZEMBRO / 2003 
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▪ SEMINÁRIO INTITULADO ―EMPOWERMENT: CONCEPÇÕES E 

ESTRATÉGIAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS E CAMPOS PROFISSIONAIS 

NO BRASIL‖ 

 REALIZADO PELA UFRJ (CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS, 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL / COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO), 

NOS DIAS 4 E 5, NA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS. 

 (PARTICIPANTE PALESTRANTE) 

 

▪ 12ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

 REALIZADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE E MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, NOS DIAS 7,8,9,10 E 11 EM BRASÍLIA / DF.  (PARTICIPANTE) 

 

MARÇO / 2004 

 

▪  PALESTRA NO ENCONTRO DE USUÁRIOS E FAMILIARES ―TEMA: 

PASSE LIVRE‖ 

 REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAIS, NO DIA 13. 

 (PARTICIPANTE COMO PALESTRANTE) 

 

 

DEZEMBRO / 2004 

 

▪ SEMINÁRIO ―PERSPECTIVAS DO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA 

NO MERCADO DE TRABALHO‖ 

 REALIZADO PELO APACOJUM, ARERJ, NÚCLEO CIDADANIA E TRBALHO 

E GERA – VIDA, NO DIA 1. 

 (PARTICIPANTE PALESTRANTE)

MAIO / 2005 

 

▪ SEMINÁRIO ―CAIA NESSA LOUCURA: INCLUSÃO SOCIAL PELO 

TRABALHO‖. 

 REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 NO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ – 

CAMPUS ILHA DO FUNDÃO.   (PARTICIPANTE) 

 

▪ AULAS DE ÉTICA PROFISSIONAL PARA PSICOLOGIA, NAS TURMAS 

7EA E 7EB 

 REALIZADA PELA PUC-RIO, DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA – CULTURA  

RELIGIOSA, NO DIA 13 COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS. 

 (PARTICIPANTE E PALESTRANTE) 

 

▪ PALESTRA ―A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA‖ – 

COMEMORAÇÃO AO DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL. 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENAÇÃO DE SAÚDE MENTAL E CENTRO 

DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 18. 

 (PARTICIPANTE PALESTRANTE) 
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▪ 1º FORUM MUNICIPAL DO MOVIMENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL 

  REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO TERESOPOLITANA PRÓ SAÚDE 

MENTAL, NO DIA 18.05.05 ÀS 19 HORAS, REALIZADO NO SESC 

TERESÓPOLIS. 

 (PARTICIPANTE PALESTRANTE) 

 

AGOSTO / 2005 

 

▪ 1º ENCONTRO DE DIREITO & SAÚDE MENTAL 

 REALIZADO PELO INSTITUTO DE PSICOLOGIA, UERJ E CEPUERJ, NO DIA 

25, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS. 

 (PARTICIPANTE E PALESTRANTE) 

  

SETEMBRO / 2005 

 

▪ 5º SEMINÁRIO DO PROJETO INTEGRALIDADE: SABERES E PRÁTICAS 

NO COTIDIANO DAS INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. 

 REALIZADO PELO UERJ E IMS NOS DIAS 14,15 E 16 NA UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  (PARTICIPANTE PALESTRANTE) 

 

▪ VII CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE 

 REALIZADA PELO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE AP4. 

NOS DIAS 16 E 17 -  (PARTICIPANTE COMO DELEGADO) 

 

▪ CERTIFICADO – PRÊMIO EDMA E MARCOS VALADÃO – 2005 

  REALIZADO PELO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE CODSAP3.III – EM 

RECONHECIMENTO AOS IMPORTANTES PRÉSTIMOS DE RELEVÂNCIA 

PÚBLICA A SAÚDE, NO DIA 23. (CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO)

   

▪ CERTIFICADO VII CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE DR. 

BRIVALDO QUEIROZ  DA CODSAP3.III. (PARTICIPANTE) 

 

OUTUBRO / 2005 

 

▪ CERTIFICADO DO ENCONTRO DA CPMA/VEP COM AS INTITUIÇÕES 

CONVENIADAS. DIA 14 

  

▪ VI ENCONTRO NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL NO 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

(AUTONOMIA DO MOVIMENTO: FORTALECENDO IDEAIS, REVENDO 

PRÁTICAS) 

 REALIZADO NOS DIAS 8, 9, 10, 11 E 12.  (PARTICIPANTE) 

 

▪ I SEMINÁRIO SOBRE CLÍNICA E DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ( DISPOSITIVOS E ESTRATÉGIAS NA 

FORMAÇÃO DA REDE) 

 NO DIA 27. (PALESTRANTE) 
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NOVEMBRO / 2005 

 

▪ VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE – ― QUE  SUS É ESSE?!‖ 

 REALIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITURA DO 

RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 18, 19 E 20. 

 (DELEGADA) 

 

▪ 1º SIMPÓSIO DE SAÚDE MENTAL DE CARANGOLA  ― CONTRUINDO 

UM NOVO TERRITÓRIO EM SAÚDE MENTAL‖. 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DE CARANGOLA – MG 

 NO DIA 26 DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS.   (PARTICIPANTE) 

 

 

MARÇO / 2006 

 

▪ 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA 

EDUCAÇÃO NA SAÚDE. 

 REALIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE 

GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE E PELO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 EM BRASÍLIA – DF. 

(DELEGADA) 

 

MAIO / 2006 

 

▪ SEMINÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA E MENTAL DA APAM – ―AMPLIANDO 

A REDE NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA E MENTAL‖ – CURSO ― A 

IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO DE LUTA ANTIMANICOMIAL PARA A 

REFORMA PSIQUIÁTRICA‖

REALIZADO PELA APAM – ASSOCIAÇÃO DE ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA EM 

APOIO MÚTUO, NO DIA 27 EM SÃO JOÃO DEL-REI – MG COM CARGA 

HORÁRIA DE 4 HORAS.    (MINISTRANTE) 

 

JULHO / 2006 

 

▪ ENCONTRO NACIONAL EM SAÚDE MENTAL ―A REFORMA 

PSIQUIÁTRICA QUE QUEREMOS: POR UMA CLÍNICA 

ANTIMANICOMIAL‖ 

 REALIZADO NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 COM CARGA HORÁRIA DE 36 

HORAS, EM BELO HORIZONTE – MG. (PARTICIPANTE) 

 

OUTUBRO / 2006 

 

▪ EVENTO ―O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA PROMOÇÃO DA 

CIDADANIA 

           E DO CONTROLE SOCIAL NO TERCEIRO SETOR‖ 

 REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS. 

 (PARTICIPANTE) 
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DEZEMBRO / 2006 

 

▪ MOÇÃO DE LOUVOR, GRATIDÃO E APLAUSO PARA A Associação de 

Parentes e Amigos dos Pacientes do Complexo Juliano Moreira – APACOJUM 

pelos serviços prestados à causa das pessoas com deficiência. 

CERTFICADO ENVIADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE 

JANEIRO. NO DIA 04. (VEREADOR MARCIO PACHECO). 

 

▪ 4º FORUM MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  DO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 

  

         REALIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS 

         DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, NO DIA 13. 

 (PARTICIPANTE) 

 

JUNHO / 2007 

 

▪ III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE SOBRE 

ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA. 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 5 NO AUDITÓRIO DA 

FECOMÉRCIO DAS 08:30 ÀS 18:00 HORAS.  (PARTICIPANTE) 

 

JULHO / 2007 

 

▪ IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE – CONFERÊNCIA 

DISTRITAL DE SAÚDE AP 40. 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS 

DIAS 6 E 7. (PARTICIPANTE E DELEGADO) 

 

SETEMBRO / 2007 

 

▪ IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS 

DIAS 14, 15 E 16. (DELEGADA) 

 

OUTUBRO / 2007 

 

▪ 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 2007 – RIO DE JANEIRO 

 ―SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: POLÍTICAS DE ESTADO E 

DESENVOLVIMENTO‖, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27, NO GINÁSIO GILBERTO CARDOSO 

– MARACANÃNZINHO – RIO DE JANEIRO. 

 (DELEGADA) 

 

NOVEMBRO / 2007 

 

▪ 1ª JORNADA DO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL E TRABALHO  

(NUSAMT) 
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 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL E TRABALHO – 

INTERSETORIALIDADE PARA INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES. 

 REALIZADO PELO GRUPO DO NUSAMT E DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE TRABALHO E RENDA DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 8. 

 (PALESTRANTE) 

 

 

▪ VII ENCONTRO NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL E VIII 

ENCONTRO DE USUÁRIOS E FAMILIARES. REALIZADO PELO 

NÚCLEO ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, SECRETARIA 

EXECUTIVA NACIONAL COLEGIADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL – 

SENC, 

NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO, COM CARGA HORARIA 

DE 30 HORAS. REALIZADO NO TEATRO CARMÉLIA MARIA DE SOUZA. 

 (PARTICIPANTE) 

  

▪ 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

 REALIZADO NOS DIAS 14,15, 16, 17 E 18 EM BRASÍLIA, COM CARGA 

HORÁRIA DE 30 HORAS 

 (PARTICIPANTE) 

 

DEZEMBRO / 2007 

 

▪ ENCONTRO NACIONAL ―20 ANOS DE LUTA POR UMA SOCIEDADE 

SEM MANICÔMIOS‖. 

 REALIZADO NOS DIAS 6, 7, 8 E 9 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 

 (PARTICIPANTE) 

 

MARÇO / 2008 

 

▪ II CONFERÊNCIA PRISSMA –―INTEGRAÇÃO PRISSMA-PESSOAS: 

PERSPECTIVAS PARA A PREVENÇÃO DE HIV/DST NA SAÚDE MENTAL 

NO BRASIL‖ 

 REALIZADA PELO PRISSMA - PROJETO INTERDISCIPLINAR DE 

SEXUALIDADE, 

 SAÚDE MENTAL E AIDS, NO DIA 14 NO CENTRO CULTURAL BANCO DO 

BRASIL.  (CONFERENCISTA) 

 

MAIO / 2008 

  

▪ II FÓRUM INTERNACIONAL DE SAÚDE COLETIVA, SAÚDE MENTAL E 

DIREITOS HUMANOS. 

 REALIZADO NOS DIAS 22, 23, 24 E 25, NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO UERJ. 

 (PARTICIPANTE) 

 

JUNHO / 2008 

 

▪ PALESTRA DO EVENTO ―SAÚDE MENTAL NO SÉCULO XXI: VISÃO DO 

PROFISSIONAL DE SAÚDE‖ 
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 REALIZADO PELA COORDENADORIA DE ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3 

NOAUDITÓRIO DO COLÉGIO SOUZA MARQUES, NOS DIAS 4 E 5. 

 (PALESTRANTE) 

 

JULHO / 2008 

▪ 5ª PLENÁRIA DE CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO SUDESTE. 

 REALIZADA NO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC GUARAPARI, 

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO E PELO 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO, NOS DIAS 23, 24 

E 25. 

 (PALESTRANTE) 

 

AGOSTO / 2008 

 ▪   PALESTRA DA MESA DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE 

REDE ESTADUAL DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. 

 REALIZADO NO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO, CAMPUS ILHA DO FUNDÃO, NOS DIAS 6 E 7. 

 (PALESTRANTE) 

 

OUTUBRO/2008 

 

▪ ENCONTRO DE COOPERAÇÃO ―BRASIL E REGIÕES ITALIANA 

COOPERATIVISMO SOCIAL‖MISSÃO ITÁLIA. 

A  MISSÃO BRASILEIRA  COORDENADA  PELA ASSESSORIA DA 

PRESIDÊNCIA  DA REPUBLICA  E  PELA SECRETARIA GERAL ,CONTOU 

AINDA  COM A PARTICIPAÇÃO  DE REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE , DO MINISTÉRIO  DO 

TRABALHO,DA SUBCHEFIA DE ASSUNTOS JURIDICOS  DA CASA 

CIVIL,DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E COM 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL OORGANIZADA –ROMA / 

ITÁLIA NA SEGUINTE DATA: 22/10/2008 à 02/11/2008.          

 

MARÇO / 2009 

 

▪ PALESTRA DO CAFÉ-PALESTRA NO CAPS ERNESTO NAZARETH: 
ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES, USUÁRIOS E AMIGOS DO CAPS ERNESTO 

NAZARETH. TEMA: PORQUE PARTICIPAR?  

REALIZADO NO AUFA, O DIA 19. (PALESTRANTE) 

 

MAIO / 2009 

 

▪ DEBATE SOBRE ―OS 20 ANOS DA LUTA ANTIMANICOMIAL: DESAFIOS 

E PERSPECTIVAS DA REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL‖ 

 REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NO DIA 20. 

 (PALESTRANTE) 

 

▪ 1º ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DA BAIXADA 

LITORÂNEA                                

 ―ATORES VIVOS, TERRITÓRIO VIVO, RODA VIVA‖. 
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 REALIZADO PELA COMISSÃO DE SAÚDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA – 5ª REGIÃO, NO DIA 23, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE 

VEIGA DE ALMEIDA – CAMPUS CABO FRIO.  (PALESTRANTE) 

 

JULHO / 2009 

 

▪ II ENCONTRO REGIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL – REGIÃO SUDESTE. 

 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, NOS 

DIAS 18 E 19.   (PARTICIPANTE) 

 

AGOSTO / 2009 

 

▪ 1ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE AMBIENTAL E 10ª 

CONFERÊNCIA DISTRITAL DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, DA A.P.4. 

 REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS 

DIAS 7 E 8.  (PARTICIPANTE)

 

SETEMBRO / 2009 

 

▪ CARAVANA EM DEFESA DO SUS 

 REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAUDE – GOVERNO FEDERAL, NO 

DIA 11, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS. 

 (PARTICIPANTE) 

 

▪ 10ª CONFERÊNCIA  MUNICIPAL DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO E DA 

           1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. 

            REALIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS 

DIAS 25,26 E 27. 

 

OUTUBRO DE 2009 

 

 REUNIÃO AMPLIADA DA COMISSÃO DE SAUDE MENTAL DO CONSELHO 

NACIONAL DE SAUDE – CISM CNS. REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAUDE 

CONSELHO NACIONAL DE SAUDE. DIAS 21 E 22. EM BRASILIA – DF.    

(PARTICIPANTE) 

 

NOVEMBRO / 2009 

 

▪ AULA MOVIMENTOS SOCIAIS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CAMPO 

DA SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: A ORGANIZAÇÃO 

DAS ASSOCIAÇÕES DE TÉCNICOS, USUÁRIOS E FAMILIARES NA 

CENA POLÍTICA E INSTITUCIONAL PELA REFORMA PSIQUIÁTRICA. 

 REALIZADO PELO NEPS, NO DIA 03 , NA UERJ COM CARGA HORÁRIA DE 

3 HORAS. (MINISTRANTE) 

 

▪ IX ENCONTRO NACIONAL DE USUÁRIOS E FAMILIARES DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL  E VIII ENCONTRO NACIONAL DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL ―REFORMA PSIQUIÁTRICA: A REVOLUÇÃO NA 

COMUNIDADE! É HORA DE AFIRMAR!‖ 
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 REALIZADA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP, NOS DIAS 26, 27, 28 E 

29, COM CARGA HORÁRIA DE 36 HORAS. 

 (PARTICIPANTE)  

 

ABRIL / 2010 

▪ I SEMINÁRIO SOBRE DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE 

SOCIAL NO CODS DA A.P 3.3. 

 REALIZADO PELO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE E 

COORDENADORIA DE SAÚDE DA AP 3.3, COM CARGA HORÁRIA DE 8 

HORAS, NO DIA 20. 

           (PARTICIPANTE)

▪      II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO RIO DE JANEIRO 

            REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL E 

DEFESA CIVIL , NOS DIAS 28,29 E 30, NA UERJ  (COMISSÃO 

ORGANIZADORA) 

 

MAIO/2010 

▪          DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL – 18 DE MAIO DE 2010 

REALIZADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS 

REIS, NO DIA 17, EM ANGRA DOS REIS.   (PALESTRANTE) 

           OBS: NÃO POSSUI CERTIFICADO, APENAS INFORMATIVO. 

 

▪ DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL -18 DE MAIO – GRANDE 

SHOW ATO 

REALIZADO POR: TV BRASIL, CRP-RJ E ENSP, NA CINELÂNDIA, NO DIA 

18 DE MAIO.  (PARTICIPANTE) 

OBS: NÃO POSSUI CERTIFICADO, APENAS INFORMATIVO. 

 

▪ CONFERÊNCIA TEMÁTICA DO COOPERATIVISMO SOCIAL 

REALIZADA PELA SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, NOS DIAS 27 E 28,  EM BRASÍLIA. 

(PARTICIPANTE) 

 

JUNHO/2010 

 

▪           II CONGRESSO DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO PELA ABRASME, 

            NOS DIAS 03 A 05, NA UERJ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 HORAS 

            (COMISSÃO ORGANIZADORA) 

 

▪ II CONGRESSO DE SAÚDE MENTAL – ―A Comissão Intersetorial da Saúde 

Mental e o Controle Social na Reforma Psiquiátrica‖ 

REALIZADO PELA ABRASME, NOS DIAS 03 A 05, NA UERJ, PERFAZENDO 

UM TOTAL DE 24 HORAS.   (INTEGRANTE DA MESA) 

 

▪ IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL – INTERSETORIAL 
REALIZADA NOS DIAS 11, 12 E 13, NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

(COMISSÃO ORGANIZADORA) 
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▪  IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL – INTERSETORIAL 

 REALIZADA NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 1º DE JULHO, EM BRASÍLIA 

(MEMBRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA E PALESTRANTE) 

 

AGOSTO/2010 

 

▪ CANAL SAÚDE – PROGRAMA SALA DE CONVIDADOS 

TEMA: IV CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL – DIA 20 

 (ENTREVISTADA)

▪ GRAVAÇÃO TV FUTURA 

 FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO – RUA SANTA ALEXANDRINA 336 – RIO 

COMPRIDO 

 DATA: 28/08 

 

OUTUBRO/2010 

 

▪ II SEMINÁRIO POPULAÇÃO NEGRA E SAÚDE MENTAL DO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 UERJ – AUDITÓRIO 53 – 5º ANDAR 

 DATA: 05/10/2010 

 PERÍODO: 8:00 ÀS 17 HORAS 

 

NOVEMBRO/2010 

 

▪ IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL E DIREITOS 

HUMANOS 

BUENOS AIRES - ARGENTINA DATA: 18 A 21/11/2010. (PARTICIPANTE 

ASSISTENTE) 

 

 

DEZEMBRO/2010 

 

▪ SEMINÁRIO ANUAL DA REDE DE SAÚDE MENTAL DO RIO DE 

JANEIRO – SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA – 

FORTALECENDO A TEIA DE CUIDADOS. 

UERJ – RIO DE JANEIRO 

 DATA: 02 E  03 DE DEZEMBRO DE 2010. 

 (PALESTRANTE) 

 

MARÇO/2011 

 

▪ PLENÁRIA FINAL DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE-

INTERSETORIAL 

 HOTEL RIOS  - RIO DE JANEIRO 

 DATA: 28/03/2011 

 PERÍODO: 8:00 ÀS 18 HORAS 
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ABRIL/2011 

 

▪ MESA REDONDA PROMOVIDA PELO NÚCLEO DE PESQUISA EM 

ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO (PENSAI) 

INTITULADA: ―CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE MENTAL‖ 

 ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO  DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- RIO DE JANEIRO 

 DATA: 18/04/2011        PERÍODO: 9:00 ÀS 12 HORAS 

 (PARTICIPOU - MINISTRANDO UMA AULA)

MAIO/2011 

 

▪ ―III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EQUIDADE EM SAÚDE DA 

POPULAÇÃO NEGRA DO RIO DE JANEIRO‖ 

 NA CAPELA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)- 

RIO DE JANEIRO     DATA: 31 DE MAIO DE 2011. CARGA HORÁRIA DE 18 

HORAS 

 

▪ MOÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO À 

ASSOCIAÇÃO DE PARENTES E AMIGOS DOS PACIENTES DO 

COMPLEXO JULIANO MOREIRA (APACOJUM), EM COMEMORAÇÃO 

AOS SEUS 19 ANOS DE LUTAS (PELO VEREADOR CARLO CAIADO) EM 

30 / 05 / 2011. 

 

JUNHO/2011 

 

▪          PARTICIPOU NO GRUPO DE FAMILIA DO CAPS UERJ 

           REALIZADO NO DIA 03/06/2011 – AS 14 ÀS 16 HORAS – (PALESTRANTE) 

 

JULHO/2011 

  

▪ ―IV CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE GRUPOS DE 

AJUDA E SUPORTE MÚTUO EM SAÚDE MENTAL‖ (PROJETO 

TRANSVERSÕES, LOTADO NA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DA 

UERJ. 

 REALIZADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PROFESSOR 

JOÃO FERREIRA - RIO DE JANEIRO - DATA: DIAS 01 E 02 DE JULHO/2011   

 CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS 

▪ X Conferencia Distrital de saúde do Rio de Janeiro da  A.P. 4.0. 

 REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2011. 

 (PARTICIPANTE COMO DELEGADA) 

 

SETEMBRO DE 2011 

 

▪          XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE RJ – SMSDC.    

           TEMA: SUS PARA TODOS. 

           RELAIZADO NA  AV. VENEZUELA, 134 BLOCO B, 10º ANDAR. 

           DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011. 

           (PARTICIPANTE COMO DELEGADA) 
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▪ V SEMINÁRIO  SEGURIDADE SOCIAL, JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA: A 

SAÚDE MENTAL NOS CAMINHOS DA CIDADANIA E JUSTIÇA             

DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011.    (PARTICIPANTE E PALESTRANTE)

OUTUBRO  DE 2011 

 

▪ ENCONTRO DE ORIENTAÇÕES E FORMAÇÃO DE PARCEIROS DO 

INSTITUTO RIO. ―INSTITUTO RIO‖. 

TEMA: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE PROCESSOS DE 

GESTÃO E  COMUNICAÇÃO.  DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2011- CARGA 

HORÁRIA 16HS. 

 

▪   6º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE 2011- SUS- PATRIMONIO DO 

POVO BRASILEIRO SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO 

– SES/RJ E  O CONSELHO  ESTADUAL DE SAUDE CES/RJ.  DIAS 24/25/26 E 27 DE 

OUTUBRO DE 2011.    (PARTICIPA COMO DELEGADA) 

 

▪ X  ENCONTRO DE USUÁRIOS E FAMILIARES DO MOVIMENTO NACIONAL 

DA LUTA  ANTIMANICOMIAL E DO IX ENCONTRO NACIONAL DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL.             

CERTIFICAMOS QUE IRACEMA VIEIRA POLIDORO PARTICIPOU DO X     

ENCONTRO DE USUÁRIOS E FAMILIARES DO MOVIMENTO NACIONAL DA 

LUTA  ANTIMANICOMIAL E DO IX ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO 

NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, REALIZADO EM ANGRA DOS REIS, 

NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2011.        

 

▪ II ENCONTRO NACIONAL DE EXPERIÊNCIA DE GERAÇÃO DE TRABALHO 

E RENDA DA SAÚDE  MENTAL E CAIA NESTA LOUCURA  V, NOS DIAS 06 E 07 

DE DEZEMBRO DE 2011, NA UNIVERSIDADE  FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 

 

    

MARÇO DE 2012 

 

▪     CAPS –  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

     Centro de Atenção Psicossocial da UERJ 

     PARTICIPOU NO GRUPO DE FAMILIA DO CAPS UERJ NO DIA 02/03/2012 

     APRESENTOU O TEMA : COMO CRIAR UMA ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES.    

     

ABRIL DE 2012 

 

▪    CENTRO DE ESTUDO JURANDYR MANFREDINI   

     ESAM – ESCOLA DE SAÚDE MENTAL DO RIO DE JANEIRO. 

     PARTICIPOU COMO PALESTRANTE DA RODA DE CONVERSA DESAFIO 

     PARA REFORMA PSIQUIÁTRICA. E LUTA ANTIMANICOMIAL REALIZADO 

    11/04/2012, NO INSTITUTO PHILIPPE PINEL. 
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▪     ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO 

       RIO DE JANEIRO COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 

      COM DEFICIÊNCIA. 

      O PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CONFEREM 

      O CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUTISMO: CONHECER E 

      AGIR, REALIZADO NO DIA 13/04/2012. 

 

MAIO DE 2012 

 

▪       I JORNADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL DO IFRJ CAMINHOS PARA A 

REINSERÇÃO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL. 

           CONTRIBUIU COM SEU CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA COMPONDO A 

MESA DE ABERTURA: PERSPECTIVAS DA LUTA ANTIMANICOMIAL 

DURANTE A I JORNADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL IFRJ- CAMINHOS 

PARA REINSERÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

NO DIA 18 DE MAIO DE 2012. NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. 

 

JUNHO DE 2012   

 

▪       3º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL - ABRASME 

           PALESTRANTE DA MESA REDONDA – PARTICIPAÇÃO SOCIAL E 

CONSTRUÇÃO DOS SUJEITOS NO CAMPO DA SAÚDE. MENTAL 

REALIZADA EM FORTALEZA – CEARÁ, NO PERIODO DE 07 A 09 

           DE JUNHO DE 2012. 

 

▪          A FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO E O SEBRAE    

            ATESTAM A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA QUALIDADE DE VIDA NA 

            CIDADE: LEVANDO A RIO+20 PARA SUA COMUNIDADE, REALIZADA NOS 

            DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DE 2012.  A OFICINA SEGUIU A METODOLOGIA 

            UM PLANETA VIVO, DESENVOLVIDA PELA ORGANIZAÇÃO BRITÂNICA 

            BIO REGIONAL DIA 17/06/2012.      

 

▪           III CONFERÊNCIA PRISSMA – RESULTADO DO PROJETO 

INTERDISCIPLINAR EM SEXUALIDADE SAÚDE MENTAL E AIDS: 
INCORPORANDO PESQUISA À PRÁTICA CLÍNICA, NA QUALIDADE 

            DE CONFERÊNCIA NO DIA 25/06/2012. 

 

AGOSTO DE 2012 

 

▪      VIII ENCONTRO DA REGIÃO SUDESTE DA REDE UNIVERSITÁRIO 

       DE INCUBADORAS TECNOLÓGICAS DE COOPERATIVAS POPULARES – 

       FORMAÇÃO DE FORMADORES DA REGIÃO SUDESTE. 

       REALIZADO NOS DIAS 02, 03,04 DE AGOSTO DE 2012. NA UENF – 

       UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO.

SETEMBRO DE 2012 
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▪      I COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO 

NORDESTE A CONSTRUÇÃO REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) 

E ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDA DE REALIZADA NO MUNICÍPIO 

DE CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO 

DE 2012. 

 

OUTUBRO DE 2012 

 

▪       SEMINARIO DE LANÇAMENTO DA FRENTE ESTADUAL DE DROGAS E 

DIREITOS HUMANOS DO RIO DE JANEIRO, dia 18 DE OUTUBRO DE 

2012, DAS 09 AS 18:30 HORAS. NO AUDITÓRIO 71 DA UERJ. 

 

▪          ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO DE PARCEIROS DO 

INSTITUTO RIO REALIZADO EM  29 E 30  DE  OUTUBRO DE 2012. CUJO 

TEMA FOI ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE PARCERIAS E REDES DE 

COOPERAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSOS DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO.   

      

 

NOVEMBRO DE 2012 

 

▪    VI FEIRA ANUAL DO CAMPUS FIOCRUZ MATA ATLÂNTICA 2012. 

PARTICIPOU COMO VOLUNTÁRIA NA 6ª EDIÇÃO DA FEIRA ANUAL DO 

CAMPUSDA FIOCRUZ  DA MATA ATLÂNTICA, EM 10 DE NOVEMBRO DE 

2012,QUE TEVE COMO TEMA: POR  UM TERRITÓRIO SAUDÁVEL. 

        

FEVEREIRO DE 2013 

 

             ▪ I SEMINÁRIO DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS DA CIDADE 

DO RIO DE JANEIRO. A IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SERVIÇOS 

RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS E A CONSOLIDAÇÃO DE TRABALHO EM REDE. 

 

ABRIL DE 2013 

 

 ▪         1º FÓRUM UNIVERSITÁRIO DE Acessibilidade Reabilitarte UFRJ  COM 

CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO RIO 

DE JANEIRO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013.  

   

MAIO DE 2013 

 

▪CERTIFICADO RODA DE CONVERSA SOBRE O MOVIMENTO DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL. TRAJETÓRIA, AVANÇOS E DESAFIOS. No dia 13/05/2013. 

NO INSTITUTO MUNICIPAL  NISE DA SILVEIRA. 
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▪MINISTRADO A PALESTRA: ―REFORMA PSIQUIÁTRICA E DIA 

NACIONAL    DA LUTA ANTIMANICOMIAL‖, NO EVENTO 

COMEMORATIVO DO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL,  

REALIZADA NO DIA 22/05/2013, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIABEU. 

 

AGOSTO DE 2013 

 

▪  V SEMINÁRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

DAUNIVERSIDADADE DO ESTADO DO RIO JANEIRO – CAPS UERJ 
COM A TEMÁTICA ― A FUNÇÃO DO CAPS UNIVERSITÁRIO NA 

POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL  DO RIO DE JANEIRO‖  - 

REALIZADO EM 08/08/2013. PROMOVIDO PELO CAPS UERJ E 

POLICLINICA PIQUET CARNEIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 04 

HORAS.     

 

SETEMBRO DE 2013 

 

▪ I SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE DROGAS: DA COERÇÃO A COESÃO. 

  REALIZADO NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013, EM BRASILIA/DF 
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